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Citiți
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Brigada de oțelari de la oțelă ria Martin nr. 1 de la Hunedoara condusă de tînărul Topov
Loghin este fruntașă pe oțelărie. Lună de lună brigada își depășește planul. In fotografie: 

Topov Loghin, Dumitrică Ștefan, Gîdea Ion, Izvoreanu Paul și Dordea loan.
Foto : N. STELORIAN

Marți 5 aprilie a.e., președin
tele Consiliului de .Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, a primit în au
diență pe ambasadorul cu mi
siune specială al Republicii In- 
done ia la București, Adam 
Malik.
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UN PRICEPUT 
INOVATOR

Prin munca patriotică a tineretului

Decernarea Steagului roșu 
de producție unor întreprinderi 

fruntașe pe ramuri

Tînărul Tudose Dumitru 
crează de puțin timp în secția 
III Cazangarie de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie" din Capi
tală. Încă din primele zile de 
activitate în noul loc de muncă 
tinărui comunist s-a dovedit a 
fi un priceput inovator, limp în
delungat in secția cazangene se 
folosea o operație manuală de 
fixare a tablelor atunci cînd se 
efectua trasarea pieselor, opera
ție înceată, care răpea mult timp. 
Tînărul Tudose Dumitru a con
ceput un dispozitiv automat de 
fixare a tablelor. Cu ajutorul u- 
nuj colectiv de muncitori el a 
reușit să realizeze acest dispozi
tiv automat. Rezultatul economic 
al aplicării inovației : timpul de 
lucru la aceeași operație s-a re
dus de la 30 de minute la 2 mi
nute, iar calitatea trasajului a 
crescut simțitor.

Astfel a știut tînărul comunist 
Tudose Dumitru să dovedească 
colectivului nostru de muncă ca
pacitatea sa profesională.

Iu-

30 ha grădină le’ 
gume șî 220 ha. po
rumb și sfeclă de 
zahăr, au participat 
peste 300 de tineri.

NICOLAE 
STOENENCO 

instructor al Comite
tului raional U.T.M.

Călărași

La această acțiune, 
tinerii participant 
au realizat pînă 
în prezent 300 m.c. 
săpături și diguri.

Expoziție cu 
material didactic

Zilele acestea în numeroase 
centre industriale au loc festivi
tăți pentru decernarea steaguri
lor roșii acordate întreprinderilor 
fruntașe pe ramuri de producție, 
care în cursul celui de-al 11-Iea 
semestru al anului 1959 au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
creșterea producției, productivi
tății muncii și în reducerea pre
țului de cost. Aceste distincții 
acordate de ministere și Comi
tetele Centrale ale sindicatelor 
pe ramuri sînt un stimulent pu
ternic pentru colectivele de mun
că din întreprinderi, în întrece
rea lor pentru îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor de 
producție ce le revin în cursul 
acestui an.

Printre colectivele de muncă 
fruntașe oare, datorită succeselor 
deosebite obținute în cel de-al 
H-lea semestru al anului 1959 au 
fost distinse cu Steagul roșu de 
producție, se numără: secția

furnale a Combinatului metalur
gic Reșița, secția oțelărie a 
Uzinelor „Oțelul Roșu", secția 
laminoare a Uzinelor „Industria 
Sîrmei" — Cîmpia Turzii, Șan
tierul naval Galați, Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie", Rafină
ria nr. 3 Teleajen, șantierul tu- 
nel-uzină de la hidrocentrala 
„V. 1. Lenin“ de la Bicaz, 
termocentrala Paroșeni, exploa
tarea carboniferă Uricani, schela 
Boldești, Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", întreprin
derea „Flacăra Roșie", S.M.T.- 
Biroa, regiunea Craiova, și altele

Numeroase unități industriale 
printre care Uzinele „Republica", 
„Semănătoarea" din Capitală, 
Depoul C.F.R.-Galați, Atelierele 
C.F.R. „16 Februaric“-Cluj, în
treprinderea de foraj Bascov din 
regiunea Pitești au fost distinse 
cu titlul de „evidențiat".
i (Ager preș)

CONSTANTIN NICH1TA 
cazangiu

Calitatea confecțiilor este unu-l 
din obiectivele întrecerii la Fa
brica de confecții „Tudor Vlcdi- 
mirescu“ din Tg. Jiu. In fotogra
fie : maistrul Ștefan Predoiu 
discuta cu tinâra Poeșan Vero
nica responsabila de brigadă 
despre calitatea lucrului pe 
pare-l are de executat briga

da ei.

Foto : N. STELORIAN
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La Tîrgoviște 
se amenajează 
un mare parc

In orașul Tîrgoviște a început 
itmenajarea unui parc de cultu
ră și odihnă care se întinde pe 
o suprafață de peste 30 ha. Sute 
de tineri, muncitori și funcțio
nari, precum și elevi ai școlilor 
medii și profesionale lucrează 
țUnic voluntar pe acest șantier.

artiști amatori fruntașă

în comuna Caco- 
meanca, raionul Călă
rași, se desfășoară 
lucrări pentru ame
najarea unui sistem 
de irigații. La con
struirea canalului de 
irigare din incinta 
gospodăriei colective, 
care urmează să dea 
curs apei pentru iri
garea suprafeței de

Formație da
De curînd s-a încheiat tradi

ționala trecere in revistă a for
mațiilor artistice studențești din 
Centrul Universitar București.

Printre formațiile artistice 
care au repurtat un deosebit 
succes se numără și orchestra de 
muzicuțe a studenților de la In
stitutul Politehnic din Capitală, 
înființată la începutul anului îl- 
niversitar, tînăra formație de 
artiști amatori, s-a impus în scurt 
timp ca un colectiv bine înche
gat, succesele sale, printre care 
amintim și un program televizat, 
fiind rezultatul seriozității cu 
care s-au pregătit cei peste 30

de tineri. Pentru succesele obți
nute, dar mai ales pentru frumo
sul program prezentat in cadrul 
concursului, merită felicitări în
treaga formație și îndeosebi 
studenții : Bănescu Constantin, 
Vărzaru Constantin de la Facul
tatea de Mecanică, Banciu Ion și 
Corodia Bogdan de la Faculta
tea de electronică și Diaconescu 
Marian, Dumitraseu Nicolae, Mi
litam Dumitru și Prună Gheor- 
ghe de la Facultatea de trans
porturi.

A. BR1NZAN 
student

De curînd, elevele anului IV, 
6ecția educatoare, a Școlii pe
dagogice din Arad și-au înche
iat practica pedagogică de 3 săp- 
tâmini. Roadele acestei munci 
au fost bogate și frumoase, ma
joritatea elevelor primind notele 
9 și 10. Cele mai frumoase as
pecte ale practicii se oglindesc 
în expoziția organizată de eleve 
în sala lor de curs.

Expoziția cuprinde materiale 
didactice confecționate de eleve 
în această perioadă precum și 
lucrările (desene, modelaje, de
cupaje, cusături etc.), efectuate 
de elevii din grupe diferite, pe 
care practicantele le-au condus 
în această perioadă. Se remarcă 
în aceste lucrări ingeniozitatea 
practicantelor, precum și abilita
tea și imaginația micilor „artiști" 
sau a micilor constructori.

G. PERA 
C. CRACIUNAȘ

E. CHIȘĂ 
eleve

Practica
in atelierul școlar

U.T.M. 
comite- 

a or- 
urmă 
„For
man-

Comitetul orășenesc 
Ploești, sub conducerea 
tului orășenesc de partid, 
ganizat cu citva timp în 
o consfătuire cu tema : 
marea deprinder iilor
că practică la elevi 
în cadrul atelierului 
școlar". La consfă
tuire au participat 
directori. ingineri, 
profesori-maiștri, pro
fesori diriginrți, ca
dre U.T.M. și elevi 
fruntași din școlile 
medii ale orașului. 
Aceștia au adus con
tribuții valoroase la 
ce au avut lcc în cadrul consfă
tuirii.

de

portanța atelierului școlar nu 
scade cu nimic, ci dimpotrivă. 
Înainte de a intra in întreprin
dere, elevul trebuie să muncească 
aici In atelierul școlar, trebuie 
să primească primele deprinderi

Însemnări pe marginea consfătuirii 
organizată de Comitetul orășenesc 

U.T.M. - Ploești cu tema: „Formarea 
deprinderilor de muncă practică 

la elevi în cadrul atelierului școlar"

dezbaterile

Rolul atelierului 
școlar

cunoscînd bine rolul 
școlar in cadrul an- 

de activități pe care-1

„Numai 
atelierului 
samblului 
desfășoară școala in vederea for
mării deprinderilor de muncă 
practică putem să precizăm mai 
bine ce trebuie să facem în a- 
telferul școlar, ce muncă să des
fășoare elevii aici" — arăta di
rectoarea Școlii medii nr. 2, 
Chiriță Aurelia.

Toți cei care au luat cuvîntul, 
au căutat să răspundă in pri
mul rînd acestor probleme.

„Atelierul școlar — spunea 
profesorul maistru Gheorghe 
Iordăchescu — trebuie sâ con
stituie prima etapă 
rea deprinderilor 
elevi. La noi

în forma- 
practice la 

în oraș există 
posibilități ca toți elevii să 
meargă în întreprinderi. Acest 
lucru se face și-l vom dezvolta 
mai mult. Dar cu aceasta im-.

de muncă, să învețe operațiile 
s rnple, să citească un desen 
tehnic, să cunoască cele mai 
simple unelte și scule de muncă, 
să facă cunoștința cu mașinile- 
unelte, sa se familiarizeze cu 
munca, cu organizarea ei și cu 
protecția muncii. Acest lucru va 
consolida cunoștințele sale teo
retice și Ie va îmbogăți prin 
aplicațiile practice. Deprinderile 
formate aici se vor dezvolta în 
etapele viitoare. După munca din 
atelierul școlar- elevii vor trebui 
să lucreze practic, în întreprin
dere".

După cum au arătat și alți 
profesori, elevii care au muncit 
în atelierul școlar, cînd merg în 
întreprindere se acomodează mai 
repede cu munca la mașină, știu 
cum să pună mina pe o piesă, 
învață mai repede să lucreze. 
Muncitorul sau maistrul nu va 
ezita să-i încredințeze acestuia 
o mașină, să-i dezvăluie mai de
parte tainele meseriei lor. S-au 
întimplat cazuri cînd elevii ve- 
niți în întreprindere, fără să 
fi lucrat în atelierul școlar, stîn- 
jeneau mersul producției. Elevii

care au muncit însă în atelier, 
au ajuns după puțin timp să lu
creze efectiv la mașini.

„M-am dus în întreprindere 
fără nici o teamă, arăta eleva 
Chiriliuc Elena de la Școala me

die nr. 3, datorită 
faptului că mă obiș
nuisem cu munca în 
atelierul școlii. La 
secția bobinaj a 
I.T.A.U. am început 
repede să 
Muncitorul 
i-am fost dată 
grijă m-a ajutat și 
am lucrat efectiv.

_ voi obține o calificare 
după terminarea școlii și voi lu
cra în această întreprindere la 
fel ca alți colegi ai mei".

Atelierul școlii are o impor
tanță mare mai ales pentru ele
vii claselor a Vllî-a și a IX-a 
care-și însușesc primele deprin

Sper că

Noi gospodării agricole colective

lucrez.
căru a

In

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. 3-a)

Zilele trecute, 174 de familii 
de țarani muncitori, membri ai 
întovărășirii zootehnice din co
muna Zam, raionul llia, au con
stituit o gospodărie agricolă co
lectivă. Noi gospodării colective 
au luat ființă recent și în satele 
Chiiid și Toti-a.

In ultima vreme tot mai mulțî 
țărani întovărășiți și cu gos
podării individuale, convinși de 
avantajele muncii în comun,

s-au înscris în gospodării agri’ 
cole colective.

Numeroase echipe de colecti’ 
viști au popularizat în rindul 
țăranilor din regiune rezultatele 
obținute de gospodăriile colecti
ve în anul trecut cînd au reali
zat în medie cu 377 kg mai mult 
grîu și cu aproape 200 kg mai 
mult porumb la hectar 
gospodăriile individuale,
exemple concrete, ei au dovedit

decît 
Prin

țăranilor posibilitățile mari 
care le are gospodăria colectivă 
de a dezvolta producția agrico
lă și, astfel, de a mări venitu
rile personale ale colectiviștilor.

De la începutul anului și 
pînă acum în regiunea Hune- 
doar a s-au mai înscris în gos
podăriile colective peste 4500 fa
milii de țărani întovărășiți și cu 
gospodărie individuală.

Acum, 96 de sate din regiune 
sînt colectivizate.

Utemist<j Sandu Maria, una din 
fruntașele secției filatura a în

treprinderii „Țesătură" lași.

Foto : P. POPESCU
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Un succes
al furnaliștilor 

de la Uzinele
„Victoria"

Folosind mai bine volumul 
ol furnalelor ți capacitatea de 
lucru a celorlalte utilaje, jurna
liștii de la Uzinele „Victoria'* 
din Colan eu produs in primul 
trimestru al anului, peste plan, 
aproape 900 tone de fontă spe
cială pentru turnătorii, in luna 
martie, de pildă, s-a realizat 
zilnic în medie pe fiecare m.e. 
volum util de furnal cu aproxi
mativ 5 ZQ sută mai multă fontă 
decît prevedea 
cot.

La obținerea 
contribuție de
maiștrii Dumitru Crețu fi lo- 
nașcu Munteanu, prim-furnalistul 
loan Stăniloiu, dozatorul 
Dumitru Jenaru și alții.

uta

acestor succese o 
seamă au adus o

Un grup de elevi de la Școala 
elementară de 7 ani nr. 102 din 
București a venit împreună cu 
învățătoarea la Muzeul V. I, 
Lenin -1. V. Stalin din Capitală.

la locul de muncă
Încă 12 volume au fost așe

zate cu grijă in biblioteca 
utemistei Bodislav Ioana de la 
întreprinderea „Cauciucul Qua- 
drat**, alături de alte cărți, 
cumpărate cu cităva vreme in 
urmă de la standul fabricii. A- 
tunci, la începutul lui februarie, 
in secțiile întreprinderii s a des
fășurat o acțiune de difuzare a 
cărții. Prilej pentru numeroși ti
neri să-și complecteze biblioteca 
personală cu tot felul de lucrări 
noi ideologice, tehnice și lite
rare — cu volume apărute mai 
de mult.

O noțiune nouă a intervenit în 
vocabularul obișnuit al muncito
rilor din întreprinderile bucu- 
reștene : acțiunea de difuzare a 
cărții la locul de muncă, ta con
ține o realitate cu totul nouă, de 
neînchipuit în anii regimului 
burghez. Difuzorul de carte, în
soțit adesea de cițiva tineri (e- 
chipa utemislă 
cărții) colindă 
lor, ducind in 
cărți. Ați văzut 
uriașe de cărți 
file largi ale halelor atelierelor 
I.R.A. de pe șoseaua Boicului ? 
Pe electrocarul împodobit cu a- 
fișe ți lozinci agitatorice, cărțile 
iți foc o adevărată intrare trium
fi- Utem ista Gonea Marcela, di- 
fuzoarea voluntară de aici, a de
venit de mult un personaj im
portant in viața fabricii.

Printre flăcările multicolore 
ale aparatelor de umplut fiole 
silueta utemistului Zidaru Ion, 
mcconzc la fabrica 
mente „Fiola" din strada Pitar 
Moț, se mișcă cu agilitate. Tână
rul acesta brun, ru ochi rioi, e 
autor a mai multe inovații. îți 
vorbește cu entuziasm de două 
lucruri : de produsele fabricii
atit de apreciate in țară fi strai- 
nitote. ți de biblioteca Usi. Are 
o bibliotecă de aproape 2M)0 
de volume. E o cifră care 
demonstrează ți ea realitatea vie 
a revoluției noastre culturale. E 
biblioteca unui mecanic, a unui 
om pe care orindnirile trecutului 
l-ar fi osindit la o viață amari, 
fără bucurii. Zidaru Ion e ți di
fuzor de carte. Sâptăminol. nm- 
băta, el trece prin secții împăr
țind cărțile.

— Nici nu știți cite necazuri 
am cu difuzarea asta a cărții.

de difuzare a 
atelierele fabrici- 
brațe un vraf de 
vreodată teancuri 
intrind pe por-

de medica-

(Agerpres)

Niciodată nu am destule cărți. 
Oricite aș aduce, mă întorc de 
fiecare dată cu mina goală. Și 
nici măcar nu ajung iă-i mulțu
mesc pe toți.

O altă realitate : cererea de 
cărți crește necontenit. Cum să 
astimperi setea aceasta nemai
întâlnită ? Muncitorii atelierelor 
de la Otopeni ale întreprinderii 
de Construcții Prefabricate nr. 7, 
au cumpărat intr-o singură zi 
cărți de aproape 1.000 de lei și 
au alcătuit la sfîrșitul acțiunii o 
listă de peste 200 lucrări pe care 
le solicită.

Pretențiile cresc într-una. Ci
titorii sint tot mai exigeați. Pre
zentarea grafică, calitatea hîrtiei, 
nivelul artistic al ilustrațiilor nu 
le mai sint indiferente. Muncito
rii apreciază, de pildă, 
tatea riguroasă a noii 
„Biblioteca pentru toți**, 
de ES.P.L.A. Lucrările 
în colecție sînt intr-adevăr repre
zentative pentru literatura noa
stră și pentru cea universală. 
Unii însă, obiectează asupra ca
lității hirtiei care li se pare 
nepotrivită cu valoarea cu totul 
deosebită a operelor publicate.

Exigențele celor 30.000 cititori 
în medie, cumpărători ai colec
ției, nu sint de fel neîntemeiate. 
Apoi, după care criterii s-au sta
bilit tiraje atit de diferite aces
tor cărți care, prin periodicitatea 
apariției, au căpătat caracterul 
unei reviste săpiăminale ? Editu
ra Tineretului a tipărit re
cent două lucrări „Trenul 
trebuie oprit1* și „In urmărirea 
fantomei*. Din nefericire coper
tele sint îndeajuns de convențio
nale, realizate intr-o tentă vio
letă care le uniformizează. Cărți
le se adresează îndeosebi tine
retului pentru care prezentarea 
grafici ar fi un mijloc de educa
ție estetici.

La ora schimbului. în pauze, 
«m văzut muncitorii întreprinde
rilor bueurețtene, apropiindu se 
de standuri, ștergindu-și îndelung 
miinile pline de uleiuri.

— Ai adus „Istoria Universa
li ?

— Care-i ultimul volum din 
Lenin ?

— Ai „Moromeții** ? Știi, eu 
«in: de prin Bărăgan... se simte 
ei dator ță explice.

Daci ar asista la asemenea sce
ne. poate ci multi poeți ar ză
bovi mai îndelung la șlefuirea 
versurilor, poate ci ilustratorii 
și ar da seama ci desenele lor 
sint judecate adesea cu aspri
me de cititori pricepuți.

Clasicii marxism-leninism ului, 
clasicii romini ți universali, 
scriitorii contemporani din țara 
noastră fi de peste hotare, au 
deveniț prietenii zecilor de mii 
de tineri din fabricile și birouri
le Bucureștiului. Se întâlnesc cu 
ei zilnic în halele uriașe, lingă 
strunguri, lingi războaiele 
țesut. Ungă mașinile 
Standul de cărți e un 
activ al revoluției 
Echipele utemiste de difuzare a 
cărții pot si susțină în mod efi
cient activitatea difuzorilor. Ele 
au posibilitatea ca, sub îndruma
rea organizațiilor U.T.M., să 
contribuie la potolirea setei de 
culturi, de frumos. Cartea la lo
cul de muncă, această realitate 
inedită, solicită întregul entu
ziasm al tinerilor din întreprin
deri, care pot deveni astfel aju
toare de nădejde ale tovarășilor 
lor, prieteni ai marilor valori 
ale lumii.

DAN GRJGORESCU

Manifestări 
aniversării 

lui Y. I.

închinate 
nașterii 
Lenin

la corespon- 
In orașul

ritmici- 
colecții 
editată 
incluse

de 
de scris 

element 
culturale.

Prietena noastră cartea. 
Foto : P. PAVEL

PLOEȘTI (de 
dentul nostru).
Ploești sint organizate nu
meroase acțiuni cu prilejul ce
lei de-a 90-a aniversări a naște
rii lui Lenin. Fiecare din aceste 
acțiuni au ca temă aspecte din 
viața și activitatea marelui în» 
vățător hl proletariatului. Con’ 
ferințele: „Viața și operele lui 
Lenin’*, Lenin conducătorul re
voluției proletare", „Epoca noa~ 
slră — epoca marilor victorii 
ale leninismului**, au fost au’ 
diate pînă 
muncitori 
uzinele și 
Ploești.

Bogate 
artistice închinate acestui eveni
ment au pregătit și elevii școli
lor medii din orașul Ploești. Zi
lele trecute de pildă, la clubul 
Uzinelor „1 Mai' împreună cu 
tinerii muncitori, elevii școlilor 
medii mixte nr. 2 și 4 au orga
nizat un simpozion cu tema ! 
„Viața și copilăria lui Lenin". 
Rind pe rind elevii au recitat 
din versurile lui Maiakovski în
chinate lui Lenin, au citit frag
mente din lucrările : „Amintiri 
despre Lenin" și „Lenin în a- 
mintirea rudelor**.

Organizația U.T.M, 
nod C.F.R, a pregătit o 
de poezie Maiakovski, 
muzicală din simfoniile lui Glin-- 
ka, precum și citirea unor frag
mente din lucrările lui Lenin.

ir
In întreaga țară continuă să 

aiba loc numeroase manifestări 
consacrate aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui Vladimir, 
llkri Lenin.

• La Academia R. P. Romîne 
a avut loc marți după amiază 
a doua ședință consacrată ani
versării iui V. I. Lenin. Ședin
ța a fost deschisă de acad. Gh. 
lonescu Șișești, vicepreședinte ai 
Academiei R. P. Romîne, preșe
dintele secției de biolog* e și ști
ințe agricole. Prof. N. Salagea- 
nu, m.mbru corespondent al A’ 
cademiei R. P. Romîne, a con
ferențiat despre „V. I. Lenin șî 
dezvoltarea biologiei". Conferim 
ța a fost audiată cu deosebit in
teres de numeroși academicieni* 
membri corespondenți ai Acadea 
miei R. P. Ratnîae, cercetători 
științifici, profesori și alți oa
meni de specialitate.

• Tot în întîmpinarea aniver< 
sării lui V. I. Lenin a fost or-

fjanizată o adunare a intelectua’ 
dor din raionul Nicolae Băl’ 

cescu din Capitală, care a avut 
loc in sala de festivități a Șco
lii medii „Gh. Șincai". Acad. 
Emil Condurachi a vorbit des« 
pre „Lenlnismul-steag victorios 
al epocii noastre".

• La Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" prof. univ. C. Dinculescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din București, membhi corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, 
a ținut conferința „Epoca noa
stră, epoca marilor victorii ale 
leninismului".

• Jn regiunea Iași se desfă
șoară variate manifestări con
sacrate apropiatei sărbătoriri a 
90 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin. La fabrica „Textila 
roșie", fabrica de confecții, Trttre- 
prinderea nr. 1 de construcții, 
întreprinderea regională de 
transporturi auto și la alte în
treprinderi și instituții din Iași 
au fost făcute expuneri despre 
viața și activitatea Iui V. I. Le. 
ni-n.
i

în prezent de mii de 
vârstnici și tineri din. 

rafinăriile orașului

manifestări cultural -

de la 
seară 

audiția

(Agerpres)



Inginerii și tehnicienii din agricultură

Pionieri ai noului, propagandiști ai științei agricole!
Invingînd 
ceea ce 
e vechi

— Trebuie să-i dăm două 
prașile, le-ta spus inginera co
lectiviștilor din brigada l-a care 
aveau în grijă lotul de floarea- 
soarelui.

— Dar de ce trebuie? a sărit 
cu gura unul dintre colectiviști. 
Că pînă acum, de cînd mă știu, 
doar răritul, atîta făceam. Cînd 
îți ajunge pînă la brîu, intri cu 
secera în ea, o rărești cît tre
buie și gata.

— Uite, așa ceva nu se mai 
poate la colectivă, i-a spus lim
pede inginera. Noi trebuie să 
obținem acum recolte cît mai 
mari și pentru asta trebuie să 
muncim după carte. Așa o să 
reușim să scoatem cel puțin 1300 
kg. la hectar.

— 1300? ! Păi noi nu sco
team niciodată mai mult de 750- 
800 kg. Bine ar fi să fie așa.

— Așa o să fie, l-a asigurat ea.
Colectiviștii au ascultat-o pe 

ingineră. Nu era chip să i se 
împotrivească. Uneori se mai și 
supărau de insistența cui care le 
cerea să facă un lucru. Nu mai 
departe cu porumbul siloz pen
tru animale. Oamenii au fost de 
acord să se pună 18 hectare. Ei, 
dar pe urmă, ea a venit cu alte 
pretenții. Că să-l lucreze la fel 
ca pe cel pentru boabe, adică 
să i dea patru prașile.

Gospodăria colectivă „Drumul 
lui Lenin“ din Lehliu era nouă, 
luase ființă chiar în primăvara 
lui 1959, cînd venise și tînăra 
ingineră acolo. Oamenii munceau 
prima oară în comun și nu mai 
cultivaseră porumb siloz.

— Păi dacă tot îl dăm la vite, 
de ce să-l mai prășim? întrebau 
ei sinceri mirați.

— Vitele cu ce să dea lapte, 
numai cu coceni? Dacă iei po
rumbul încă verde, cu știuletele 
cu bobul în lapte-ceară și-l toci, 
să vezi cu ce poftă îl mănîncă 
și ce lapte dau.

— O să-i dăm o prașilă și la 
silozul ăsta, să scăpăm de ea, 
au murmurat unii dintre ei.

N-a fost insă așa. Inginera nu 
s a lăsat pînă nu i-a convins
să-i dea patru prașile.

— Ei. ce zici, nene Gheorghe. 
l-a întrebat ea pe unul dintre
colectiviști care nu ere „pentru**
prăși re a porumbul ni siloz. Cine 
pierdea dacă nu-1 prăjeam de 
patru ori? Nu pierdeam tot 
noi ?

Da, „noi“ ! Tînăra ingineri 
Viorica Țicovan se simte răspun
zătoare pentru averea gospodă
riei ca orice colectivist Adică, 
de fapt ea e chiar colectivistă. 
A făcut cerere de înscriere, mun- 
ca fiindu-i răsplătită în zile- 
muncă.

La început oamenii — asta o 
recunoaște și ea — nu prea o 
înțelegeau, se despărțeau greu 
de vechile deprinderi. Vedeau 
însă din zi în zi prin sufletul 
pe care-1 punea ea în tot 06 
făcea, prin seriozitatea cu care se 
ocupa de fiecare lucru în parte, 
că era un om de nădejde pe 
care se puteau bizuî. I a făcut să 
înțeleagă asta rezultatele obținu
te. Pămîntul era același ca și 
înainte, cînd aveau gospodăriile 
lor individuale. Ce făcea ca acum 
el să producă mai mult ? Ingi
nera le-a explicat: lucrarea lui 
cu grijă, după știință, această 
miraculoasă apă vie a pămîntu- 
lui. Și ea a fost cea care a a- 
dus știința printre ei. Rezulta
tele din toamnă au fost peste 
așteptări : 1400 kg. gnu la hec
tar, 1350 kg. floarea-soarelui, 
2000 kg. porumb boabe.

Inginera stă de vorbă adesea 
cu colectiviștii, discută cu ei des
pre viitor, despre cele 50 de vaci 
cu lapte pe care le vor mai 
cumpăra, despre asolamente...

Da, tînăra ingineră se simte 
aici ca printre ai săi, ca acasă. 
Dacă o prețuiesc oamenii... Da, 
într-adevăr o prețuiesc. Un semn 
al acestei prețuiri e și faptul că 
de curînd colectiviștii au ales-o 
în consiliul de conducere al gos
podăriei colective.

G. DIAGONU

Mihai Apostol, inginer agronom șef a>l S.M.T. Viziru, regiunea Galați, este un propagandist 
înflăcărat al metodelor agrotehnice avansate in riadul colectiviștilor din raza de activitate a 

S.M.T. și un bun sfătuitor al mecanizatorilor.
Foto : P. SIMNIC

Cerințe, dar și
In comunele raionului Pitești 

lucrează aproape 50 de tineri 
specialiști in diferite ramuri ale 
agriculturii. Multe dintre orga
nizațiile de bază U.T.M. din ra
ion se ocupă cu simț de răspun
dere de munca Și activitatea a- 
cestor tineri. Să luăm, de exem
plu, comitetul comunal U.T..M. 
Drăganu. In această comună lu
crează trei tineri specialiști: 
medicul veterinar Vasile Xeecșu. 
tehniciană agronom vUria Dia- 
conu și tehniciană veterinar Ele
na Oprescu. Inăreaet jjfcapriaa 
pe de organizata de perul. «- 
miletul comunal U.TJM, Drăga
nu se ocupă permanent șa ca 
seriozitate de sprijinirea lor m 
muncă, de educarea Ier comu
nistă. Comitetul comuna! U-T-M. 
a militat pentru ca acești tineri 
să fie un sprijin de nădejde al 
organizației L'.TUH, să-șt creeze 
stimă și prestigiu in intreaga 
comună. Așa, bunăoară, cu un 
an in urmă, cind a venit ca me
dic veterinar aici, utemistul Va
sile Seacșu. a fost spnpnit să 
îmbunătățească serios activita
tea din sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective. împreună 
cu tehniciană veterinar Elena 
Oprescu, medicul a stabilit un 
program zilnic de furajare și în
grijire a vacilor, s-a îngrijit de 
îmbunătățirea rasei de o. a co
lectivei. In afară de aceas
ta cei trei tineri au fost 
atrași la acțiunile măturai-educa
tive de la căminul cultural, la 
activitatea cercurilor agrozooteh
nice. la acțiunile de muncă pa 
tnotică inițiate de organizația 
U T At. Prin toată activitatea tor. 
prin comportarea lor bună acești 
trei tineri specialiști as renșn 
să se facă stimați ș« prețuiți de 
către tinerii din comma Cu 
multă atenție s-au ocupat de ti
nerii specialiști agricoli și comi
tetele comunale U.T.M. din co
munele Ștefănești și Al boia unde 
tinerii tehnicieni agricoli tint 
sprijiniți in activitaiea lor pro 
fesională. sint atrași permanent 
in munca de organizație, la in- 
vățămintul pclitic U-T-M-

In raionul Pitești sint insă și 
comitete comunale și organizații 
de bază U.T.M. care n-au înțe
les rolul ce le revine in spriji
nirea șj educarea tinerilor spe

------•------ 

cialișfi agricoli. în comuna 
Bascovele, spre exemplu, lucrea
ză tehnicianul agronom Constan
tin Lintescu și tehnicianul vete- 
rinar Constantin Dragnea. In 
repetate rinduri acești doi ute- 
miști nu s-au achitat de sarci
nile profesionale și de organiza, 
ție, sint rupți de activitatea ti-

IN LEGArjRA CU FELUL CUM 
SE OCUPA OPGANIZAÎWU 
U.TA4. DiN RAIONUL PTEJil 
DE IMDAUMA.UA Si A TEA 
GHttA IA VUțA DE ORGAM- 
ZAV-ț A nAEJtlvOE SPEOAUSTl 

AGă-COU 

neretufm din comori. De -rfdă. 
tineru dir comună l-au «ireptat 
odată pe Limesca să vină |a • 
lecție a cercului agrotehnic. N-a 
venit. A doua zi le-a spes că a 
fota bolnav, cznd de fapt ei fu
sese la_ tirg. Lipsă de interes 
față de saramie profesionale Și 
de orgamzaȘe an denedr și «Je
nata talia Plm dn camcaa 
Dzgrobosîea. ușemista Ana Lo- 
ricera. teteuciană veșenear ta 
Ștefăaeșn-Vale și Nfa. Toți a- 
cești tineri n-an fast moodată 
ehemati ia fața coastefeior 
U.T.M. ; an s-a discutat despre 
hpsa lor de răspundere ta iude. 
plinirea sareimfor de organizație 
ta aci o adunare generală 
U.T.M

Aceste neajunsuri pornesc 
insă de la tipswile bonului co- 
mrterefm raional U.T.M. Pitești, 
ale activiștilor acestuia in ceea 
ce privește iura cu tinerii 
speriata- din agricaMură. Adu. 
nărde generale de alegeri ale e- 
lenușnfar din ntoîje oornuoe ale 
ruonntai s-au orientat bioe cind 
au aies ta munca de conducere a 
orga uitapei U.T.M. tineri spe- 
aaliști agricoli. Aceasta insă 
impu-ea și o muncă atentă, con
creta cu acești tineri. Or. nu 
toți activiștii comnetuțui raional 
U.T.M. au făcut aceasta și unit 
dintre tinerii specialiști agricoli, 
om e Lintescu Constantin din 
comuna Bascovele șj lordache 
Mihai din comuna Valea Mare, 
nu și-au îndeplinit sarcinile la 
nivelul cuvenit. *

Organizațiile U.T.M. din raion 
nu au fast îndrumate să contro. 
leze felul cam muncesc și se 
comportă acești tineri specialiști, 
să-i atragă In munca de organi
zație. la popularizarea științei

sprijin
agricole în rindui tinerilor ță
rani muncitori. Sint organizații 
de bază U.T.M. ca cele din Va
lea Ursului care n-au discutat 
despre munca celor doi tinen 
specialiști agricoli din comună 
in nici o adunare generală sau 
ședință d? comitet.

Schimbul de experiență orj*. 
nizat in loam-.a anului trecut cu 
tinerii intefectiiali din raion s-a 
do edit a fi fructuos. Corarer—' 
rvrai UT.M Poeții ar fi a%« 
ptksjMnifi să «rt»* aae»’-

gneufi «fcn cocnuneie Oră ga an. 
AJbnta. Cănce*easa 9* iftete ar fi 
lost un snondent eficace s pen
tru ceilalți

Considerăm că din tonte aces
te lipsuri semnalate comitetul 
raional U.T.M Pitești va trebui 
să tragă învățămintele cuvenite 
și să îmbunătățească serios in 
viitor munca sa in rindui tineri
lor specialiști din agriculturi.

MGOLAE BARBU

-------- -----------------------------------------------------------------------------------

Mecanizatorii da la S.M.T. Cefa, din regiunea Oradea, își ridică necontenit nivelul ca-IKicarii
profesionale. Tinorul inginer mecanic Nicolae Manea le împărtășește cu dragoste din cunoștin

țele lui. In fotografie : inginerul și mecanizatorii in timpul unei lecții.
Foto : AGERPRES

AGRONOMUL PROFESOR
— Cînd am venit aici mi am 

început treaba ocupîndu-mă de 
oameni. Știam că tot ce voi rea
liza mai tîrziu avea să depindă 
de pregătirea oamenilor, de fe
lul în care colectiviștii aveau să 
înțeleagă și să aplice agroteh 
nica.

Deci primul lucru pe care l-a 
făcut tînărul inginer agronom 
Emil Constantinescu atunci cînd 
a venit la gospodăria colectivă 
din Straja, raionul Negru Vodă, 
a fost să se ocupe de oameni, 
să afle concepțiile lor, să știe ce 
anume trebuie să i învețe.

Inginerul a organizat un curs 
agro-zootehnic. 60 de colectiviști 
au urmat atunci cursul acesta la 
casa laborator a gospodăriei 
(casa laborator a luat atunci fi
ință și a amenajat-o inginerul). 
La cursuri, colectiviștii trebuiau 
să învețe întîi noțiunile elemen
tare de agrotehnică, apoi tre
buiau să cunoască mai amănun
țit cum se lucrează în grădina 
de zarzavaturi, în vie, în liva
dă în sectorul zootehnic. Mul
te de învățat, și cum să 
realizezi pregătirea oamenilor 
doar la aceste cursuri ? Se fă
ceau proiecții de diafilme, a- 
nalize de laborator și demons
trații practice, dar nu era des
tul. Cursurile aveau o durată 
scurtă.

Inginerul avea însă în vedere 
o continuare a cursurilor, o mun
că pe care o va duce de acum

Pregătește noi îngrijitori 
de animale

Gospodăria colec
tivă din comuna Vîl- 
cele, regiunea Plo- 
ești acordă un inte
res tot mai mare sec
torului zootehnic. La 
stârșitul acestui an 
numărul vacilor de 
lapte va ajunge la 
240. ai oilor la 2400. 
a! scroafelor la 124. 
In afară de aceasta

va fi creată o fermă 
cu peste 6.000 de 
păsări. In momentul 
de față preocuparea 
cea mai de seamă a 
utemistului Alexan
dru Haidacu, ingine
rul zootehnist al gos
podăriei, este aceea 
de a pregăti noi ti
neri care să lucreze

Sfătuindu-i pe colectiviști
Cind tînărul inginer agronom 
texandru Adam s-a prezentat 

toamna anuln 1957 la Gos-
■Eectira ^Stea- 
~ -nl" Mirai 

oceșe* 
Pal Kereki, 

bocune spu*

— Te așteptam, tovarășe in- 
ginsr. Sa știi insa că n-o să fie 
ușor. La gospodăria noastră sint 
multe, lucruri de făcut Se cere 
multă muncă.

— Tocmai de aceea am 
venit să muncesc. Chiar 
miine voi porni la treabă, 
despre rezultate, e mai bine 
vorbim după înfăptuirea lor.

de
Cit
să 

încolo cu oamenii în fiecare zi, 
la muncă, pe cîmp; avea să le 
vorbească mereu despre agroteh
nică. Nimic din ce le spunea el 
să facă nu avea să rămînă doar 
o indicație, ci 
de fiecare dată 
inginerul expli
ca necesitatea 
lucrării așa în- 
cît agrotehnica 
să intre în con
cepția colecti
viștilor ca o în
vățătură vie, 
practică, rațio
nală ale cărei 
rezultate se pot 
vedea, se pot 
măsura în spo
ruri mari de re 
coltă.

Inginerul nu 
s-a înșelat în 
așteptările lui. 
Cursurile, expli
cațiile, demon
strațiile, con
vorbirile pre
lungite pînă tîrziu seara, le-a 
trezit colectiviștilor interesul, cu
riozitatea față de știința agrico
lă. Și cîțiva dintre ei : Amet Ri
fat, Alexandru Vulpe, Gheorghe 
Paterău, brigadierii Dumitru 
Drăgușin, Ilie Dîrnă, Reșat Abla- 
chim, Alexandru Bucuroaia, pa
sionați de cursuri, de învățătura 
cărților agrotehnice, căutau me

în sectorul zootehnic. 
Cu sprijinul organi
zației de partid și al 
conducerii gospodă
riei, el a ales 
cîțiva dintre cei mai 
buni u tem iști și ti
neri pe care îi pre
gătește să lucreze în 
acest sector.

B. NIGUȚA

Organizarea teritoriului gos 
podăriei !n vedrrea aplicării 
■mre asofamente raționale, in
troducerea metodelor științifice 
de lacrare a pamfntului, i«tn>- 
du.erra s-iu- lor ooi de cereale, 
sint numai citeva din măsurile 
noi pz care tinarul inginer agro 
nom le-a avut in vedere chiar 
din primele zile ale venirii sale 
in gospodăria colectivă. Rezul
tatele acestor măsuri științifice ? 
După doi ani de zile producția 
de cereale a gospodăriei a cres
cut datorită aplicării în prac
tică de către colectiviști a sfa
turilor inginerului, cu aproxima- 
tiv 3—-Kw kilograme la hectar,

P. G. 

reu să-l întîlnească pe tînărul 
lor inginer și să-l întrebe, să-i 
ceară lămuriri în legătură cu ce 
n-au înțeles din cutare broșură 
sau carte agrotehnică.

Gospodăria în
cepuse să facă 
plantări de viță 
de vie nobilă. 
Trebuiau altoi- 
tori. Inginerul a 
ales un număr 
de colectiviști și 
a făcut cu ei 
cursuri speciale. 
Apoi a făcut 
cursuri speciale 
și cu crescătorii 
de animale, și 
cu cei care lu
crau la grădina 
de zarzavaturi, 
și cu cei care se 
ocupau de li
vadă.

Loturile de
monstrative, or
ganizate de in
giner la care a 

antrenat un număr mare de co
lectiviști i-au ușurat munca. Ur
mărind practic aplicarea anumi
tor norme agrotehnice, diferen
țiat, colectiviștii au înțeles mai 
bine esența celor învățate de la 
inginer.

S-a ocupat în mod deosebit 
de brigadierii de cîmp. Zile și 
luni a stat eu ei în permanență

De ce să faci concesii 
concepțiilor înapoiate?

Cînd la gospodăria agricolă 
colectivă ..Partizanul păcii'* din 
comuna Ștubeiu, regiunea Plo- 
ești. a venit inginerul agronom 
Lixandru Victor, colectiviștii 
s-au bucurat mult. Proaspăt ab. 
solvent al Facultății de agrono
mie el avea sa fie sfătuitorul lor 
în ceea ce privește organizarea 
muncii, lucrarea științifică a 
pamintului, îngrijirea culturilor 
și animalelor pendru a obține 
producții tot niai bogate, să fie 
In fruntea luptei lor pentru a- 
plicarea științei agricole. De 
atunci și pina acum a trecut un 
an și mat bine. Din păcate, ti- 
nanii inginer n-a fost ceea ce 
așteptau colectiviștii, ceea ce tre
buie sa fie un adevărat agro
nom. pasionat de lupta pentru 
raspindirea științei agricole, pen
tru învingerea vecilor deprin
deri neștiințifice. Dar iată fap
tele.

In toamna anului trecut cind 
a fost la însămînțatul griului, 
colectiviștii au hotărît să însă- 
tnințeze 50 de hectare, în miriș
te. tot acolo unde au avut griu 
semănat și an-ul acela. Cu toate 
că pe această suprafață se sem
nalaseră atacuri de dăunători, 
inginerul nu s-a străduit să ex
plice că nu se recomandă să se 
însSmîTițeze griu după griu și 
mai cu seamă acolo unde s.a 
semnalat atacul dăunătorilor. 
Cum se prezintă lucrurile 
acum ? Pe o porțiune de 15 
hectare de griu s-a manifestat 
din plm atacul gî rid acu lui ghe
bos.

Asemănătoare a fost situația 
și cu cultura porumbului din 
anul trecut. Tn loc să aplice pa
tru prașile cît erau prevăzute, 
s-au efectuat doar două, iiar 
densitatea pe metru pătrat nu a 
fost respectată. De aceea pro
ducția a fost mai slabă decît 
cea planificată. Cu toate că în 
sectorul zootehnic s-au înregis
trat rezultate bune (2.250 1. 
lapte pe cap de vacă furajată) 
maf domină încă unele metode 
înapoiate de îngrijirea vacilor. 
In programul lor zilnic lipsește 
plimbatul, lucru important în 
creșterea animalelor. Grajdul 
în care sînt adăpostite cele 50 
de vaci ale gospodăriei nu are 
lumină suficientă, nu are ven
tilație corespunzătoare. Cînd a 
fost construit a fost de față și 
inginerul Lixandru Victor însă et 
nu a arătat că această con
strucție nu corespunde. 

pe cîmp, i a făcut cola] 
torii lui, i-a pregătit ca 
organizatori ai muncii colet 
știlor șd ca buni cunoscăto 
agrotehnicii, a transmis pri 
tuturor colectiviștilor cuno; 
agrotehnice mereu noi și f< 
toare. Lucrul acesta a dus 
creșterea producțiilor, la de 
tarea gospodăriei. Producții 
s-au obținut la toate cult. 
Veniturile colectiviștilor au 
scut. Și oamenii au văzut a 
practic necesitatea învățatul 
îi.jușirii și aplicării agroteh 
Interesul lor față de agrotel 
a crescut. Dar iată ce povei 
inginerul :

— Am lipsit vreo două 
tămîni din gospodărie. Era 
mai * în perioada însămînță 
în tot timpul acesta am 
îngrijorat. Nu știam dacă o 
nii vor face lucrările corei 
zățoare. Era prima dată cînd 
seam. La întoarcere am ur 
două zile și am verificat luci 
făcute. Am răsuflat ușurat, 
menii executaseră cu mare 
titate lucrările, întocmai 
indicațiile agrotehnice. Am 
țit atunci o mare bucurie, 
văzut atunci că munca mc 
oamenii n-a fost zadarnică.

Inginerul s-a dovedit utii 
lectiviștilor. învățătura lui 
transmis în masa aceasta d< 
meni și ei o pun în valoai 
deplină încredere.

MIHAI GARANF

Nu de mult colectivistul 
Buzatu, cel mai bun și prii 
mulgător și îngrijitor de v 
fost la Stațiunea experime 
din Dulbanu, raionul Miziî 
tr-un schimb de experi 
Acolo a văzut multe lucrut 
teresainte. O parte din el 
pot aplica și în gospodăria 
Printre altele ar fi și apli< 
furajatului în raport cu pre 
tivitatea fiecărei vaci. De 
meni a văzut și cum sînt 
cuți și întreținuți vițeii. La 
podăria colectivă insă cei 1 
tei stau intr-un țarc extra 
neincapator. Din cauza ea 
unii dintre ei au căpătat o 
lă de piele pe care îngrij 
o tratează după rețete „dit 
trîni**. Hrana lor nu se tai 
galeată cum e recomandat.

Astă toamnă Ia însiloi 
porumbului furajer s.a făc 
greșală gravă. Cocenii n-au 
tocați mărunt ci doar în d 
trei bucăți, din care cauză 
malele nu-i consumă în î 
gime.

Cine dacă nu el, ingii 
agronom, trebuia să se o; 
acestei însilozări de mîntui. 
Lucerna, de asemenea a 
strînsă pe udătura și și-a 
dut mult din substanțele n 
tive. Administrarea furajelo 
se face în raport cu prodt 
fiecărei vaci, pentru că înț 
tarilor nu li s-a explicat 
să facă aceasta. Cercul a 
zootehnic a fost mai mc 
formalitate.

Poate fi mulțumit ingir 
Lixandru Victor de această 
tuație, de rezultatele muncii 
Desigur, el a făcut și unele 
erori bune, folositoare pe 
gospodărie, dar adesea el 
străduit prea puțin peotri 
întreaga muncă a colectiviș 
să se facă după știința agrk 
El se plfnge că uneori 
e înțeles de oameni. Deși 
nu e ușor uneori să învingi 
chile deprinderi, dar dacă ti 
prești doar la constatări, fări 
te lupți cu pasiune, cu curaj, i 
să reușești. El n-a știut s 
apropie oamenii în lupta pei 
recolte cît mai bogate, să le 
sufle încredere in știința a 
cola, să fie în fruntea ace 
lupte frumoase. Nu depinde 
olt de el ca pe viitor oamenii 
acorde prețuirea ce se cuvint 
nui purtător al științei agric 
unui adevărat sfătuitor al

PETRE BRATAI

FOILETON:
Discuția aceea 

furtunoasă, care era 
cit pe-aci să ia pro
porțiile unei epocale 
dispute științifice pe 
temă agricola, înce
puse dintr-un motiv 
destul de banal în 
aparență. Tovarășul 
Dumitru Buzgaru. 
contabil la filiala 
C.E.C. din Cimpeni, 
regiunea Cluj, în 
timp ce se găsea la 
agenția Loto-Prono- 
sport din aceiași lo
calitate, copleșit la 
un moment dat de o 
lirică și duioasă adu
cere aminte, excla
mase privind melan
colic bilele însemna
te cu cele 90 de nu
mere cîștigătoare din 
■ăculețul de pe tej
ghea :

— Ce bilișoare fru
moase ! Parcă ar fi 
niște boabe de ma
zăre, drăguțele de 
ele !

Auzindu-l, vînză- 
^oarea, tovarășa
Ghervuța Borzac, a 
sărit ea friptă de la 
masa la care tocmai 
complecta pentru un 
client buletinul Pro- 
Șioexpres •

— Vai, ce enormi
tate ai spus ! Cum o 
să semene bilele as
tea cu boabele de 
mazăre ? Se vede cît 
de colo că habar n-ai 
de agronomie.

— Eu n-am habar 
de agronomie ? sări 
Buzgaru jignit pînă-n 
odincul sufletului. 
Poate vrei să-ți arăt 
diploma de tehnician 
agronom ?

Și Buzgaru trînti 
pe masă coșgogeami- 
tea diplomă de absol 
vent al Școlii medii 
tehnice de mecaniza 
re a agriculturii.

— Hm, făcu Gher 
vuța. prea puțin im
presionată de hîrtia

O „păeăleaLă“
de pe masa. Și eu 
sint tehniciană hor
ticolă dar nu fac a‘ 
ti ta caz ca dumneata 
•de titlul ăsta. Vreau 
să-ți mai spun încă 
odată că comparația 
dumitale e absurdă. 
Bilișoarele de Loto 
seamănă cel mult cu 
niște alune, susținu 
cu patos horlicultoa- 
rea prono-expresistă, 
căreia discuția, oridt 
de stupidă ar fi fost, 
îi mai alunga ceva 
din plictiseală.

— Eu susțin totuși 
că asemănarea cu 
boabele de mazăre 
este cea mai nime
rită.

— Uite, eu cred că 
cel mai bine ar fi 
să-l chemăm pe șef, 
să vedem ce zice și 
el, care, vorba-aia, 
tot tehnician agro
nom este.

După ce le-a ascul
tat cu răbdare păre

rea celor doi. Silviu 
Fonoage, șeful Agen
ției Loto Pronosport 
din Cimpeni. a dus 
cu malițiozitate mi
na la frunte și, medi
tând profund, a de
cis:

— Nici unul din
tre voi n-are drep
tate. Aceste bile nu 
pot să aducă nici cu 
boabele de mazăre și 
nici cu alunele. Ele 
seamănă mai degra
bă cu niște boabe 
de... porumb hibrid! 
Da, nu vă mirați. 
Pînă la o asemenea 
mărime poate să a- 
jungă sămînța de po 
rumb hibrid atunci 
cînd culturile sînt 
irigate, cînd pe lotu
rile respective s-au 
făcut asolamente, 
s-au împrăștiat în
grășăminte chimice și 
altele. Un asemenea 
lot cultivat cu po
rumb de acest fel

poate sâ aduci un 
venit de pini la 6000 
lei anual la hectar. 
Gindiți-vă ți voi, to
varăși ! Cu o aseme
nea sumă se pot 
cumpăra nu mai pu
țin de două mii lo
zuri în plic ! E ceva, 
nu ?...

Se pare însă că ar
gumentele șefului, 
deși au fost spuse cu 
o elocvență remarca
bilă, tot nu au reu
șit să-i convingă pe 
cei doi de adevăr. 
Așa se face că în 
ultimă instanță a tre
buit să se ia legă
tura telefonică cu 
P.T.T.R, Cimpeni și 
să fie chemat de ur
gență specialistul în 
probleme agricole de 
la oficiu, tehnicianul 
agronom Octavian 
Berindei. Acesta, du
pă o analiză minuți
oasă, a ajuns la con
cluzia că bilele de

de cate e
Loto seamănă foarte 
mult cu... fișele tele
fonice ! ,.întocmai ca 
și aceste fișe, bilele 
poartă pe ele îrwcru 
cite un număr de or
dine" .

— Comparația nu 
este bună, i-au răs
puns ceilalți în cor. 
De cind lucrezi la 
P.T.T.R. habar nu 
mai ai de agricul
tură !

Am picat tocmai în 
toiul acestei nemai
pomenite dispute ști
ințifice la Agenția 
Loto-Pronosport. Am 
ascultat-o profund 
stupefiat.

— Dacă îmi per- 
teți să intervin în 
discuția dvs., aș vrea 
să vă pun o întreba
re, am zis eu. De ce 
nu vă duceți să lu 
erați in agricultură ? 
Specialiști sînteți, pa
siunea văd că nu vă 
lipsește, atunci... ?

- Dțar dumneata 
cine ești? m-au între
bat ei.

— Eu sint ziarist.
Cei trei specialiști 

agricoli s-au cam 
fisticit citeva clipe, 
pentru ca se-ji reti
nă imediat ți sâ sir 
rida liniștiți.

— Lasă. lasă. ca 
știm noi, azi e 1 a- 
prilie fi.^

— Păi noi, tovară
șe, siniem de patru- 
cinci ani pe aici și 
nu ne-a zis nimeni 
nimic, a intervenit 
Buzgaru privindu-mă 
cu reproș.

— Interesant, am 
zis eu. Hai să mă 
duc să-l întreb pe 
șeful dumitale să ve
dem el ce părere are 
de faptul t' ține aici 
într-o muncă de func
ționar un specialist 
agricol ?

Și nm alergat re

neiwie...
pede la filiala C.E.C. 
de peste drum.

— Vreau să stau 
de vorba cu șeful fi
lialei C.E.C., m-am 
adresat unui tânăr 
subțirel și blond, cu 
ochii albaștri ca flo
rile timpului.

— în ce problemă? 
mi interogă el sever.

— într-o problemă 
agricolă...

— Agricolă? Păi... 
eu sînt șeful, mi-a 
răspuns tânărul. îmi 
dați voie : Emil Mo- 
tora, tehnician agro
nom.

— ? ! ?!
— Văd că sînteți 

cam mirat.
— într-adevăr. Mă 

mir și eu ce-or fi 
căutând cinci tehni
cieni agricoli la 
C.E.C., Loto-Prono
sport și P.T.T.R.?

— Rectificați, vă 
rog. Șase, pentru că 
mai e și tovarășa teh

niciană agronom Ele
na Palade la... Sane
pid !

— Afă rog. Dar 
vreau să vă anunț că 
o sâ cerem organelor 
dvs. superioare să vă 
îndrume către agri
cultură, către mese
ria pe care ați în
vățat-o.

— Nu zău ? Iar o 
păcăleală de 1 apri
lie? Nu se mai prin
de. Astăzi am mat 
pățit-o de vreo cinci 
ori.

★
P.S. — Ce-ar ți ca 

organele în drept să 
le tragă într-adevăr 
o „păcăleală" straș 
nică celor șase agro
nomi cu pricina din 
Cimpeni? Chiar da
că acest lucru se va 
întâmpla după 1 a- 
prilie..'

PETRE GHELMEZ

IMDAUMA.UA


Pentru a ridica munca
organizațiilor U. T. M
pe o treapta superioara

o- 
de

ti* 
adus

de partid,

In zilele de 26—27 martie 
a.c., s-a desfășurat conferința 
organizației regionale U.T.M. 
Timișoara. La lucrările sale au 
participat membrii biroului re- 
gional P.M.R. în frunte cu to 
varășul Martin Isac. De aseme
nea, a participat tovarășul Ale
xandru Kopandi, secretar al G.C. 
al U.T.M.

Conferința a scos în evidență 
entuziasmul cu care muncește 
tineretul din industrie și agri
cultură — condus de partid 
pentru înfăptuirea marilor 
bîective economice trasate 
partid poporului nostru.

Darea de seamă arăta că 
neretul muncitoresc și-a 
partea sa de contribuție la rea
lizarea celor 15.000 tone fontă, 
45.000 tone oțel, 41.000 tone 
laminate, 1.300.000 m. țesături 
și 43.000 perechi încălțăminte, 
date peste plan de oamenii 
muncii din întreprinderile și u- 
zinele regiunii Timișoara. Or
ganizațiile U.T..M., sub condu
cerea organizațiilor de partid 
au reușit să mobilizeze tinere
tul la înfăptuirea unor obiective 
concrete cum ar fi: reducerea 
consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale, realiza
rea unor importan 
te economii peste 
plan, întărirea dis
ciplinei în muncă, 
însușirea tehnicii 
înaintate. Muncind 
mai concret, folo
sind metodele indi
cate de organizațiile 
organizațiile U.T.M. au reușit să 
educe majoritatea tineretului în 
spiritul atitudinii socialiste față 
de muncă, să crească nenumă- 
rați fruntași ai întrecerii so
cialiste, inovatori și raționali- 
zatori. In prezent în regiune 
s au ridicat 5.500 fruntași in 
producție din rîndurile tineretu
lui, iar ca urmare a aplicării 
inovațiilor și raționalizărilor 
propuse de tineri s au realizat 
economii anleca!culate de circa 
8.300.000 lei. Comitetul regional 
a ajutat comitetele raionale și 
orășenești să extindă organiza
rea tineretului în producție în 
forme specifice de muncă, le-a 
îndrumat să urmărească con
tinuu activitatea acestora, să 
răspîndeascâ experiența bună a- 
cumulată. Ca urmare a preocu
părilor în această direcție, nu
mărul brigăzilor de producție a 
crescut în ultimul timp la a- 
proape 1.200 iar al posturilor 
utemiste de control la 512. Des
pre activitatea tineretului jn pro
ducție au vorbit și numeroși de- 
legați.

— Hotăririle Plenarei C.C. 
al P.M.R. din decembrie 1959 
— spunea tovarășul Petru Șer- 
ban de la Uzinele „Ciocanul** 
din Nădrag, raionul Lugoj — 
au imprimat un ritm deosebit 
de viu activității tineretului în 
producție. Angajamentele mobi
lizatoare luate de colectivul 
nostru de muncitori, au deter
minat cele II brigăzi de pro
ducție ale tineretului din uzină 
să și întocmească programe de 
muncă cu obiective foarte con
crete, care privesc pe fiecare 
membru

— In 
spus în 
caterina ,, 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Arad — noi am acordat 
o atenție sporită activității 
tineretului în producție, răspin- 
dirii experienței înaintate, com
baterii atitudinilor înapoiate 
ale unor tineri. In acest 
sens am organizat expozi
ții cu cele mai bune caiete 
ale brigăzilor de producție, cu 
gazetele posturilor utemiste de 
control, creind după vizionarea 
lor. discuții cu responsabilii bri
găzilor și ai posturilor, asupra 
metodelor bune folosite, asupra 
conținutului muncii desfășurate 
de aceștia.

— In colectivul nostru de 
muncă s.a încetățenit sistemul 
intr-ajutorării tovărășești — a 
spus în conferință țesătoarea 
Eugenia Murgoci de la uzina 
textilă „30 Decembrie*4 Arad. A- 
ceasta a ridicat foarte mult ni
velul muncii profesionale al 
unor tineri. Pentru că membri» 
de partid și utemiștii cu o înaltă 
calificare se ocupă de tineri. îi 
inițiază în toate tainele meseriei, 
îi ajută să ajungă la nivelul 
fruntașilor.

Și alți delegați — lordache 
Pomătaru, oțelar din Reșița, 
Moise Damian de la L S. Mol
dova Nouă, Mihai Bălan, ingi
ner la atelierele navale Orșova, 
etc au vorbit despre metodele 
folosite de organizațiile U.T.M. 
pentru antrenarea și mai activă 
a tineretului in producție, in lup
ta pentru mărirea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității 
produselor, pentru ridicarea ca- 
lificării tineretului.

Dar atît darea de seamă, cit și 
unii delegați au arătat că mai 
sînt destule rezerve nefotasite 
încă în această direcție. Așa de 
pildă cu privire la activitatea 
brigăzilor și posturilor utemiste 
de control s-a arătat că mai sînt 
brigăzi și posturi constitui
te formal și care din această 
cauză nu pot să exercite un rol 
hotărîtor în îmbunătățirea acti. 
vității tineretului, în educarea la 
tineri a spiritului gospodăresc și 
a răspunderii față de muncă. De 
asemenea s-au făcut serioase ob
servații critice cu privire ta mun
ca de ridicare a calificării profe. 
sionale a tineretului. Din cei 
peste 40.000 tineri muncitori citi 
există în regiune — se arăta în 
darea de seamă — doar 3.300 
sînt încadrați în diferite cercuri de 
ridicare a calificării profesio
nale. Sînt tineri care ab

în parte.
ultima vreme — a 

conferinfă tovarășa E- 
Vereș, prim secretar

solvind o școală profesională ori 
tehnică, uneori chiar și un insti
tut, consideră ca încheiată pre
gătirea lor tehnico-profesională. 
Realitatea a arătat că golurile 
în cunoștințele profesionale, 
necunoașterea perfecționărilor 
aduse in domeniul tehnic, deter
mină folosirea necorespunzătoare 
a mașinilor și uneltelor, calita
tea slabă a unor produse. Con
ferința a scos în evidență că în 
anul acesta planul de producție 
pe regiune a crescut mult. Uni
tățile industriale vor Itebui să 
dea produse mai multe decît a- 
nul trecut în valoare de 900 mi
lioane lei. Aceasta se va putea 
realiza numai folosind întreaga 
capacitate a furnalelor, oțelării- 
lor, laminoarelor și a tuturor ma
șinilor de care dispun unitățile 
industriale din regiune. Firește că 
îndeplinirea acestei nobile sar
cini cere și din partea tineretu. 
lui, o înaltă calificare profesio
nală, cunoașterea și stăpînirea 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii 
moderne. De aceea conferința a 
arătat necesitatea de a se desfă
șura o muncă diferențiată — în 
raport cu pregătirea tinerilor — 
de perfecționare profesională, de

Pe marginea conferinței 
regionale U.T.M. Timișoara

tehnica

privind 
a tine.

apropiere a tineretului de 
modernă.

Discutarea problemelor 
antrenarea și mai activă 
retului în producție a fost fă
cută în strînsă legătură cu felul 
în care se ocupă organizațiile 
U.F.M. de educarea multilate-, 
rală, comunistă a tineretului. In 
brigăzile de producție, prin 
cercurile politice, conferințe, 
munca cu cartea, mișcarea artis
tică de amatori, adunările gene, 
rale etc. s-a urmărit educarea 
tineretului în spiritul dragostei 
față de partid, față de tradițiile 
revoluționare ale poporului no
stru, față de patria noastră so
cialistă.

Mai mu Iți delegați — Mana 
Fejes de la I.P.R.O.FJ.L. Balta 
Sărată, raionul Caransebeș. Mi
hai Bălan de ia atelierele navale 
Orșova, Avram Constantin de la 
uzina Gagheru Topieț eic. au 
vorbit despre rezultatele bune pe 
care le obține tinerelul în acti
vitatea sa în producție și pe 
plan obștesc, dacă organizațiile 
U.T.M. știu să folosească bine 
multitudinea de forme și met »de 
de educație care le stau la iride- 
minâ. m același timp, însă, o 
serie de delegați, Alexandru Ma- 
reș, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Timișoara, Liu- 
bisa Stoianov, prim secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Or
șova. Rozalia Lăzureanu, secre. 
tar al comitetului regional și 
alții au arătat că și in munca 
educativă se manifestă uneori 
formalism, organizindu-se ac
țiuni doar de dragul organi
zării lor, pierzindu-se din ve
dere scopul lor politic-educa- 
tiv. Asemenea lipsuri se mani
festă în învățămintul pol inc 
U.T.M.. unde unii activiști și co
mitete U.T.M. nu urmăresc dccît 
frecvența și nu conținutul lec
țiilor și seminariilor. eficacitatea 
acestora, cum se răsfrjug ele in 
conștiința și aclivitatea cursanți- 
lor. Observații critice s.au mai 
făcut șj în legătură cu numărul 
mic și tematica săracă a confe
rințelor pentru tineret elaborate 
de comitetul regional.

Analizînd munca politico.edu- 
catjvă desfășurată de organiza
țiile U.T.M., conferința a cerut 
noului comitet regional să lupte 
ca aceasta să fie mai strins le
gată de sarcinile practice ale 
construcției socialiste, să popu
larizeze mai mult realizările re
gimului democrat-popular, con
dițiile create de partid tineretu
lui nostru, făcîndu-i totodată cu
noscută acestuia viața grea din 
trecut a oamenilor 
neretului. pentru a 
și mai mult marile 
poporului nostru.

In conferință a 
tovarășul Martin Isac. membru 
supleant al C.C. al P.M.R.. prim 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Timișoara. El a arătat că 
comitetul regional de partid 
apreciază și prețuiește apor
tul organizațiilor U.T.M. pen- 
tru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice în industrie și agricul
tură. precum și pe plan cultural. 
Desfășurîndu-și activitatea sub 
conducerea organizațiilor de 
partid — a arătat vorbitorul — 
organizațiile U.T.M. au acumulat 
o bogată experiență, s au matu. 
rizat din punct de vedere poli
tic. devenind ajutoare de nădej
de ale organizațiilor de partid 
in munca de educare comunistă 
a tinerei generații In același 
timp, insă, deși organizațiile 
U.T.M. au folosit o gamă va
riată de metode educative, el a 
arătat necesitatea de a înlătura 
din activitatea lor șablonismul, 
formalismul, pentru a putea 
exercita o influență mai mare a. 
supra tineretului, pentru atrage
rea in rîndurile U.T.M. a marii 
majorități a tinerilor muncitori, 
țărani muncitori, elevi și stu- 
denți.

Vorbind in numele Comitetului 
regional P.M.R., tovarășul Mar
tin Isac a arătat că dezvoltarea 
regiunii reclamă un număr ma
re de ingineri și tehnicieni, mun
citori cu o înaltă calificare pro- 
fesională. șî de aceea tineretului 
îi revine sarcina să-și însușească 
tehnica înaintată, să fie în frun- 
tea mișcării de introducere a 
noului în toate domeniile de ac
tivitate.

muncii, a ti- 
putea prețui 
cuceriri ale

luai cuvintul

De o bună apreciere s.a bucu
rat din partea comitetului regio
nal P.M.R. munca patriotică 
desfășurată de tineri pe șantiere
le regiunii, pentru înfrumuseța
rea întreprinderilor, satelor și o- 
rașelor. Dar și în această direc
ție — a arătat tov. Martin Isac 
— mai sînt destule rezerve. Or
ganizațiile U.T.M. pot mobiliza 
întregul tineret la activitatea pa
triotică, pot ajuta mai mult or
ganizațiile de partid in organi
zarea mai bună a șantierelor. 
Un deosebit entuziasm a stirnit 
în rîndurile delegațiJor la confe. 
rință chemarea comitetului re
gional P.M.R. adresată tineretu
lui de a înfăptui prin muncă vo
luntară mari obiective economice 
și edilitare. Astfel tinerii au fost 
chemați să contribuie la ridica
rea celor două furnale de mare 
capacitate care se construiesc în 
prezent la Reșița : să demoleze 
rămășițele fortărețelor medievale 
care mai există în centrul orașu. 
lui Timișoara; să termine ștran
dul tineretului ; să contribuie la 
construirea în orașul Timișoara 
a unui mare complex sportiv.

In cuvintul său, tovarășul 
Martin Isac a dat îndrumări 

prețioase cu privire 
la munca organi
zațiilor U.T.M. de 
la sate, din școli 
și facultăți.

în încheierea lu
crărilor conferinței, 
a luat cuvintul to-

vară șui Alexandru Kopandi, se
cretar al 6.6, al U.T.M. Sco- 
țînd în evidență rezultatele fru
moase obținute de organizația 
regională U. T. M. Timișoara 
sub conducerea comitetului re
gional de partid, vorbitorul a 
atras atenția asupra lipsurilor 
manifestate, arătînd in același 
timp perspectivele către care 
trebuie să-și îndrepte atenția în 
viitor organizațiile U.T.M. El 
a recomandat organizațiilor 
U.T.M. să lupte pentru comba
terea formalismului in organi
zarea unor activități și acțiuni, 
pentru folosirea metodelor tine
rești de muncă, pentru educarea 
multilaterală, comunistă a tine
retului.

Tovarășul Kopandi a arătat 
că organizațiile U.T.M. pot și 
trebuie să desfășoare și în viitor 
o munci intensă in vederea edu
cării tineretului in spiritul dra- 
gostei față de patria noastră so- 
cialistă, al internaționalismului 
proletar, organizînd activități 
educative comune pentru tinerii 
romîni, maghiari, germani etc. 
Organizațiile U.T.M. de la sate 
vor trebui să acorde și mai 
multă atenție muncii de educa
ție comunistă a tineretului com- 
bă-.înd misticismul, superstițiile, 
înarmîndu-i pe tineri cu o con
cepție materialist-științifică des- 
pre viață și societate.

O mare atenție in cuvintul 
său a acordat-o pregătirii politi
ce și primirii tinerilor în U.T.M. 
De asemenea, smtetizind cele 
spuse in conferință, tovarășul 
A. Kopandi a făcut recomandări 
noului comitet regional cu pri
vire ta îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor și organiza, 
țiilor U.T.M.

★

Conferința a ales noul comitet 
regional U.T.M., comisia de re- 
vjzie șj delegații la cel de-al 
II 1-lea Congres al U.T.M. Prim- 
secretar al comitetului regional 
U.T.M. a fost ales tovarășul Io. 
sif Nichita.

M. VIDRAȘGU

(Urmare din pag. la)

deri practice. Dopa această acti
vitate, in clasa a X-a și a Xl-a 
elevii, muncind în producție, se 
pot califica. De aceea pârtiei- 
parbții ta consfătuire n-au consi
derat recomandabilă intenția 
Școlii medii nr. I ca. dezvoltînd 
atelierul școdar, să aducă din 
întreprindere la atelier pe toți 
elevii din clasele mari. Aceasta 
ar însemna renunțarea la o eta
pă superioară a muncii prac
tice.

„Tot în atelierul școlar, subli
nia inginerul Ioniță Victor, ne 
dăm seama de înclinațiile elevi
lor și astfel îi putem îndruma 
în întreprindere în ramura pen
tru care manifestă aptitudini. 
Activitatea în atelierul școlar 
duce în felul acesta și la crește
rea eficienței muncii elevilor in 
întreprinderi contribuind mai 
mult la calificarea lor**

Organizarea ți 
înzestrarea atelierului

In afara Școlii medii nr. 5, în 
rest toate școlile medii din Plo
ești și-au amenajat ateliere șco
lare : de tîmplărie, de lăcătușe- 
rie. auto, electrotehnica etc. cele 
mai multe fiind înzestrate foarte 
bine. Ciun s-a reușit acest lu
cru ? Experiența Școlii ar. 1 
„I. L. Caragiale" relevată de 
tovarășa directoare Aspasia Va- 
siliu poate H folositoare și al
tora : La începutul anului șco
lar. spunea ea. în octombrie, 
nu aveam atelier școlar. In 
prezent însă școala noastră 
dispune de atelier de timplă- 
rie, lăcâtușerie, auto, foarte 
bine înzestrate și se amena
jează al patrulea# cel de elec
tricitate. Acest lucru l-am reali-

Una din noile construcții din orașul Pitești.
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cArnuierouică muzicala
Pri«ma piesă a concertului ra

diodifuzat al Filarmonicii bucu- 
reștene care va avea loc dumi
nică 10 aprilie, orele 11, în sala 
Ateneului R.P.R., este o Suită 
pe teme romînești de compozi
torul Jean Absil, profesor la 
Conservatorul di>n Bruxelles și 
președinte al Asociației de prie
tenie belgiano-romi na.

Pornind de la culegerile de 
folclor publicate de Bartok,care 
a avut o nețărmurită admirație 
pentru creația noastră populară 
(cu privire la muzica populară 
rominească din regiunea Biho- 
rului, eminentul compozitor ma
ghiar spunea că este... „atît de 
Fermecătoare îneîț ar putea-o ad
mira toți oamenii de muzică ai 
Europei". Absil a dat la iveală 
și citeva compoziții în stil romî
nesc. De altfel vizitele pe care 
compozitorul belgian, prieten al 
țării noastre, ni le-a făcut în 
ultima perioadă, i-au îmbogățit 
considerabil cunoștințele asupra 
folclorului nostru.

In cete 5 părți ale Suitei pe 
care o vom putea asculta se 
aud un număr de jocuri și cîn- 
tece din diferite regiuni. Aceste 
dansuri 'și melodii sînt orîndui- 
te (denumirea suită vine de la 
franțuzescul „suite"-legătură, 
șir, înlănțuire), în așa fel Incit 
mișcarea și caracterul părților 
constitutive ale lucrării să fie 
cit mai deosebite între ele.

Să nu confundam totuși Sui- 
ta ale cărei părți pot avea ca

--------•---------

lată un aspect de la secția 
croitori a Școlii de meserii d>n 

Craiova.

Practica în atelierul școlar
zat cu ajutorul muncii tuturor 
profesorilor și în special al 
maiștf-ilo^ cu ajutorul elevilor. 
Am cerut și sprijinul părinților. 
Am reușit să-i atragem chiar și 
pe acei părinți care la început 
erau nemulțumiți câ fetele lor 
vor învăța lăcătușerie, mecanică. 
$i părinții ne.au acordat sprijin. 
Dragomir Andrei, directorul Ate
lierelor centrale G.F.R. ne-a aju
tat la procurarea a 5 tejghele, 
tovarășul Andronescu Dumitru 
de la U.R.G.M. ne-a ușurat pro
curarea sculelor. Tot comitetul 
de părinți (președinte, Nicolae 
Coșoianu) a luat legătura cu 
diferite întreprinderi care ne-au 
dat piese vechi. Părinții au adus 
și contribuții personale — un 
ciocan, un clește, daltă etc. — 
la înzestrarea atelierului.

La consfătuirea care a avut 
loc la Bacău se arăta că în a- 
telierul de auto elevii nu au ce 
să lucreze. La Ploești însă s-a 
apelat la întreprinderile care au 
piese vechi, de la I.G.M. s-au 
cumpărat motoare și piese de 
mașini (unele școli au cîte trei 
motoare cu explozie), Școala me
die nr. 1 a obținut și o mașină 
completă. Comitetul de părinți 
al acestei școli s-a angajat să 
găsească posibilitatea ca o în
treprindere să pună la dispozi
ție, periodic, o mașină și un 
instructor pentru ca elevii să în
vețe conducerea auto. Alte școli 
și-au înzestrat atelierele cu spri
jinul întreprinderilor. O cale in
teresantă este însă aceea utili
zată de Școala medie nr. 3 unde 
atelierul s-a dezvoltat și prin 
propriile forțe. Gu puținele unel
te care le-a avut la început s-au 
executat scule pentru elevi. 
Ba mai mult: elevii în cadrul 
orelor de practică au confecțio
nat ciocane, dălți, trasoare, com- 

racter dansa-nt, cu toate că sînt 
destinate ascultării și nu dan
sului — cu alte genuri muzi
cale înrudite, de pildă, cu pot- 
puriul, o însăilare, o punere „cap! 
Ia cap" de melodii luate ca 
atare, neprelucrate sau prea 
puțin prelucrate de cel ce îl 
alcătuiește. Ghiar oînd e făurită 
pe motive melodice și ritmice de 
obîrșie populară, suita presupu
ne din partea celui ce o sem
nează, dim partea compozitorului, 
o atitudine creatoare in combi
narea, armonizarea și învest- 
mintarea lor orchestrală.

Tn avancronica noastră 
săptămâna trecută, atrăgeam a- 
tenția asupra faptului că, de la

de

Concertul Filarmonicii 
„GEORGE ENESCU* 
Dirijor : H. Selbing 

Solistă : Silvia Șerbescu 
In program : J. Absil - Suită 

pe teme romînești 
J, Brahms - Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră 
P. I. Ceaicovski - Simfonia 

„Manfred**

simfonie Brahms s-a 
continuator direct al

prima lui 
arătat un 
lui Beethoven. Luînd ca exem
plu lucrările de culme ale ma
relui maestru german el prime
nește și genul concertului. In 
cele două concerte pentru pian 
și orchestră pe care ni le-a lă
sat, Brahms concepe rolul solis
tului ca parte integrantă a an
samblului simfonic. E o mare 
deosebire între acest ti'p de con
certe și lucrările umor compo- 
zitori virtuoși ca Paganini, de 
pildă, care în concerte reliefea
ză prea mult protagonistul în 
timp ce orchestra e redusă la 
situația de modest acompania
tor. In concertele de pian ale 
lui Brahms ansamblul instru
mental iși afirmă cu pregnanța 
personalitatea, complexul resur
selor lui expresive, suni nd ade
sea plin, puternic. Nu degeaba 
au fost numite aceste lucrări 
simfonii cu pian sau concerte— 
simfonii.

Concertul pe cace-1 vom ascul
ta are patru părți.

Brahms iși începe această lu
crare cu un fel de invocație pe 
care o rostește parcă un corn 
fermecat. Chemarea lui tainică 
trezește deîndată sunetele armo
nioase adormite pe corzile pia
nului, și iată că, pe nesimțite, 
muzica ne prinde in mrejele ei 
minunate. Calmul, energia care 
atinge uneori momente de ne
stăvilită impetuozitate, al pri
mei părți a concertului, carac
terul dansat al celei de a doua 

p«se și pentru alte ateliere ale 
școlii.

Ce lucrăm in atelier
Desigur, activitatea in atelie

rul școlar se desfășoară după 
programa și planul de învăță- 
mînt stabilite de Ministerul in- 
vățăîT.întului și Gulturii. Aceasta 
nu înseamnă că nu sînt proble
me de discutat, lată citeva lu
cruri discutate la consfătuire. 
Programa de lucrări practice 
prevede ca o treime din timpul 
destinat muncii în atelier să fie 
consacrat expunerii teoretice a 
lucrărilor ce vor fi executate, 
lucru care trebuie să asigure le
garea lucrărilor practice de prin
cipii teoretice, de legile studiate 
la fizică, chimie, matematică. 
Elevii trebuie să înțeleagă și să 
cunoască teoretic ceea1 ce execu
tă practic. Acest lucru l-au în
țeles toți inginerii și profesorii 
maiștri care lucrează cu elevii 
in atelier. Dar felul cum se rea
lizează acest lucru e uneori de
fectuos. In mai toate școlile din 
Ploești expunerea teoretică, fă
cută în altă sală decit atelier, se 
extinde la o jumătate din timpul 
de lucrări practice (Școala medie 
nr. 2) sau în alte cazuri ocupă 
tot timpul destinat lucrărilor 
practice. în multe cazuri verifi
carea teoretică e despărțită de 
verificarea și aprecierea lucră
rilor practice. Acest lucru nu du
ce la înlăturarea completă a pe
ricolului ca munca practică, în 
atelier, să aibă un caracter în
gust, meșteșugăresc.

Eleva Stoica Natalia de la 
Școala medie nr. 6 arăta : „In 
orele de practică nu facem prac
tică Inginerul cu care lucrăm 
ne predă cunoștințele pe care 
le.am învățat deja la ffzică. Ase- 

părți a concertului, elevația li
niștitoare a părții a treia — 
aci a-uzi-m cântul suav al unui 
violoncel și al unei viori din 
orchestră — fi naiul concertului 
cu inflexiunile lui înrturite de 
•folclorul maghiar, oferă ascul
tătorului o întinsă gafnă de sen
timente izvorîte din simțirea u- 
nui compozitor care a înzestrat 
istoria muzicii cu pagini de o 
subtilitate și forță poetică cu to
tul aparte.

In al șaselea articol intitulat 
„Muzica și literatura" publicat 
în ziarul nostru în cadrul ciclu
lui „Să cunoaștem comorile 
muzicii" arătam că de la mi
cile piese descriptiv-pi tor ești, 
cu caracter onomatopeic une
ori și pînă la marile . simfo
nii cu program, muzica și-a dezi 
votaat necontenit capacitatea de 
a reflecta sugestiv, cu suplețe 
plastică, multiplele aspecte ale 
vieții, sentimentele și ideile-oa
menilor.

După cum se știe, în toate 
timpurile operele literare au 
constituit un bogat domeniu de 
inspirație pentru compozitori. 
Transpunerea, „sonorizarea" lu
crărilor literare poate păstra cu
vintul, ca in operă, dar poate 
să și renunțe la cuvintul cîn- 
tat. In acest din urmă oaz, mu
zica deviirie ea însăși poem re- 
dînd. plăsimuind imagini prim 
mijloacele ei proprii, specifice.

Simfonia ,,Manfred", a mare
lui clasic al muzicii ruse, Piotr 
Ilici Ceaicovski — pe care o 
vom auzi în partea a doua a 
concertului Filarmonicii — este 
un exemplu remarcabil în acest 
sens.

Ca și „Simfonia fantastică" a 
lui Berlioz (ea a fost aceea care 
inaugurase, în 183A, acest gen 
de lucrări), Simfonia Manfred, 
scrisă în 1885, este însoțită de 
un mic text explicativ cu aju
torul căruia ascultătorii pot în
țelege minunata lucrare simfo
nica Inspirată de poemul drama
tic cu același nume al celebrului 
poet englez Byron.

.Manfred" este produsul ima
ginației efervescente, exaltate, a 
unui poet romantic care nu s-a 
putut împăca de loc cu lumea 
Drozaică și nedreaptă din jurul 
său. In frămlntărite tragice ala 
eroului lui Byron, Oaikovski, 
genialul compozitor rus, găsea 
un corespondent a! propriilor 
sale dureri, un corespondent al 
dramaticului său conflict cu rea
litățile crunte ale Rusiei țariste 
de 1a sfirșitul veacului trecut.

Iată de ce a căpătat o așa 
de impresionantă ilustrare mu- 
zicală poemul marelui poet en- 
glez.

menea ore nu ne sînt folosi* 
tcare“ Inginerul Gheorghe Po
pescu, care lucrează cu elevii 
Școlii medii nr. 6, a recunoscut 
acest lucru angajindu-se ca pe 
viitor, în orele practice, elevii 
să facă intr-adevăr practica.

După cum au arătat unii pro
fesori e bine ca la începutul orei 
să se facă o scurtă introducere 
teoretică în temă și apo; legă
tura cu cunoștințele de la obiec
tele de cultură generală, expli
cațiile teoretice să se iaca para
lel cu executarea lucrărilor prac- 
tice.

„în atelier trebuie să se tacă 
muncă practică. Nu trebuie insă, 
arăta profesorul Ion Midvighi sâ 
se exagereze nici în această di
recție. Elevii trebuie să vadă 
utilitatea muncii lor in fiecare 
operație pe care o învață. Acest 
lucru se realizează foarte bine 
prin efectuarea unei lucrări pe 
complexe de operații, care duc 
la realizarea unor lucruri utile. 
Nu trebuie insă să se procedeze 
ca la Școala medie nr. 4 unde, 
lînndu-se hotărîrea sâ se organi
zeze o expoziție cu vînzare de 
obiecte de uz casnic (farașe, 
tăvi, ștergâtoare metalice etc.) 
elevii au fost puși să treacă la 
producția în „serie“ a acestor 
obiecte. In cadrul lucrărilor 
practice elevii trebuie să capete 
o seamă de deprinderi de muncă 
din diferite meserii și dacă ele
vii încep să lucreze în atelier 
farașe „în serie" ei vor deveni 
niște buni meșteșugari în pro
ducția de fărașe. Un asemenea 
procedeu îngustează instruirea 
practică a elevilor".

Rolul profesorului- 
maistru

Consfătuirea a subliniat im
portanța colaborării strînse din-

Întîinire între Secretariatul C.C.S. 
și delegația sindicală iugoslavă 
Ieri dimineață a avut loc o 

întîlnire între membrii Secreta
riatului 6.G.S. și delegația sin
dicală iugoslavă care ne vizi
tează țara.

In cadrul intîlnirji, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Romînă, a vorbit 
despre preocupările sindicatelor 
din țara noastră în vederea mo
bilizării oamenilor muncii la or
ganizarea și conducerea produc
ției, educării conștiinței sociali
ste și îmbunătățirii permanente

va 
seară 

19 o in- 
reuniune 

cadrul că- 
evolua și

• Sala sporturilor 
de la Horea sca 
găzdui astă 
de la ora 
te re sântă 
de box în 
reia vor 
cițiva pugiliști selec
ționați in lotul re
prezentativ al țârii 
pentru competiția 
„Cupa orașului Istan
bul**. Din program 
se desprind întilnlrile 
Puiu Nicolae - M. 
Cri stea ; Fr. Pazma- 
ni-Stan Bogoi ; Ma
rin Ion—Gh. Dumitru; 
M. Stoian-I. Rodi-

cenko; N. Stoenescu- 
O, Silbenman; I. Ma
nea—V. Bogoi șî O. 

Cioloca-E. Schnapp
• Au1 luat sfîrșii 

întrecerile prelimina
rii pentru campiona
tul republican de 
cros din acest an. 
Pentru finala cam
pionatului s-au cali
ficat 200 dintre cei 
mai buni atleți din 
țară. Finala se va 
desfășura la 17 apri
lie în orașul Sibiu.

• In Palatul Spor
turilor din Moscova 
s-a disputat zilele

Marți 5 aprilie a.c., ambasa
dorul cu misiu-ne specială al Re
publicii Indonezia la București, 
Adam Malik, a fost pr:mit în 
audiență de ministrul învăță* 
mîntului și Culturii, Ilie Mur- 
gulescu, și de ministrul Gomeră 
țului, Gogu Rădulescu,

★

Cineaștii maghiari care 
vizitează țara cu prilejul „Zile
lor filmului din R.P. Ungară", 
organizate in București, Bacău 
și Orașul Sta’lin , s-au întllnit 
marți dimineața, în saloanele

ne

EUGEN PRI6OPE

tre profesor n-maiștri, ingineri și 
profesorii de la disciplinele de 
cultură generala. Comisiile me
todice care au sarcina realizării 
acestei colaborări trebuie să des
fășoare o activitate mai intensă 
și permanentă. La Școala medie 
nr. 3 anul trecut, colaborarea 
aceasta a asigurat obținerea 
unor rezultate frumoase. Se ți
neau lecții deschise și teoretice 
și practice, se organizau vizite 
reciproce între profesorii-maiștri 
și ceilalți profesori, ședințe me
todice etc. Acum, aceste forme 
de muncă au fost uitate.

Tovarășii care - îndrumă pe 
elevi în munca practică din ate
lier sînt în cea mai mare parte 
veoiți din întreprinderi: maiștri 
și ingineri. Acestora le lipsește 
însă experiența pedagogică și 
trebuie ajutați mai mult de că
tre ceilalți profesori. Participan- 
ții la consfătuire au scos în evi
dență importanța schimbului de 
experiență între profesorii-maiș
tri și profesori de la disciplinele 
teoretice, aceasta contribuind la 
îmbunătățirea activității în ate
lierul școlar. Toți profesorii au 
cercuri metodice pe oraș (pe ma
terii). Ar trebui să se creeze 
insă un cerc metodic și al pro
fesorilor maiștri, în acest cerc 
realizindu-se un schimb de ex
periență permanent. Secția de 
invățămînt a sfatului popular 
orășenesc Ploești trebuie să 
treacă la realizarea în fapt a 
acestei propuneri făcută în con
sfătuire. Dezbaterea în comun de 
către participanții la consfătu*re 
a tuturor aspectelor legate de 
munca în atelierul școlar și gă
sirea unor metode mai bune de 
muncă vor duce desigur la îm
bunătățirea muncii în atelierul 
școlar, la folosirea lui mai de
plină în procesul de instruire 
practică a elevilor. 

a condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc.

Conducătorul delegației sindi
catelor din Iugoslavia, tovarășul 
Mika Spiljak, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor Iugoslave, a mulțu
mit pentru posibilitățile care au 
fost create delegației de a cu
noaște activitatea multilaterală 
desfășurată de către sindicatele 
din Republica Populară Romînă 
în domeniul creșterii productivi* 
tății muncii, salarizării, normă* 
rii și premierii.

întllnirea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă tovărășească.

trecute întîlnirea ln4 
tennațională de lupte 
libere dintre echipa! 
secundă a U.R.S.S^ 
și echipa reprezen* 
ta ti vă a R. P. Buh 
garia. Luptătorii so* 
vietici au cîștigat cii 
scorul de 5—3.
• Intr-un meci in

ternațional I 
desfășurat la 
pesta echipa 
ționată a R. 
ga re a învins 
ru| de 7-3 
R. P. Polone, 

de judd 
Bud<H 

i select 
P. Un. 

; cu sco* 
echipa

(Agenpres)

hotelului Athenee Palace did 
Capitală, cu reprezentanți ai; 
presei centrale și ai Radiotele* 
viziunii.

★
Marți seara a avut loc la ci* 

nematograful „Patria" din CaJ 
pitală premiera filmului artistic 
romînesc „Băieții noștri".

La spectacol au participat re» 
prezentanți ai conducerii Minis* 
terului învățământului și Cultu4 
rii, oameni de artă și cultură/ 
ziariști români și străini, un nu» 
meros public.

(Agerpres)

Ei iMi

Angajăm ingineri construc

tori, ingineri electrotehnici, 
ingineri mecanici, ingineri 
instalatori, maiștri construc

tori și maiștri de montaj cu 

pregătire.

Soliei tanții vor trimite oferte
le la întreprinderea de Con
strucții Siderurgice Hune

doara.
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are
Planul țărilor socialiste

Eroii 
Pacificului 

printre 
concetățeni

Mărturii de necontestat 
ale crimelor Iui Oberlănder

UNIVERSITATEA DIN BANDUI

in vedere apropierea progresivă
de țelul propus

GENEVA 5 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței de marți a Con
ferinței pentru dezarmare a luat 
cuvintul șeful delegației romine, 
EDUARD MEZINCESCU.

A devenit necesar să se pro
cedeze la o examinare mai apro
fundată a primelor două etape 
ale planului occidental — a spus 
vorbitorul — și să se arate care 
este poziția țărilor socialiste ia 
această privință.

Sintem *J * * *"
băm care 
pe care 
prevăzute 
etape ale 
va aduce 
unui război nuclear și oprirea 
cursei înarmărilor. Oare ne-ar 
putea apropia de scopul lucrări
lor noastre, adică de dezarmarea 
generală și totală ?

Tn prima etapă a planului oc
cidental nu există decit o 
singură măsură care ar pute, — 
și aceasta numai din punct de 
vedere strict formal, să intre tn 
această categorie. Este vorba 
de măsura car. fixează pla
foane pentru efectivele U PS.S. 
și ale S.U.A. la 2.500X00 de
oameni. Dar dară ea «r fi adop
tată și pusă In aplicare, din a- 
ceasta n-ar rezulta noi reduceri 
ale efectivelor militare 
U.R.S.S. și S.U.A, ci mai 
grabă contrariul.

Care poate fi ded scopul 
mărit prin aceasta? Ia mod

îndreptățiți să între, 
ar putea fi contribuția 
înfăptuirea măsurilor 
în aceste prime două 
planului occidental o 

la micșorarea riscului

ile 
dev

ir-
. r ______________ ri-

dit telul urmărit e«e de a se 
institui un convoi intern a* joc al 
asupri armamestdor. folorr- 
du-se ca pretext hotârirea ur la
terală a guvernului sorittk. Ce
lelalte prevederi ale crimei etape 
a planului ocdteztai privesc 
crearea unei organiza?: iotema- 
ționale pentru dezarmare, ort 
ar trebui să-și înceapă x* -■ • 
tea prin controlul lansări; de 
vehicule în spațiul eosznx, pnn 
controlul efectivelor, al arrr*. 
mentelor și al bugetelor 3. • 
tare. înainte de a se rea’, za m 
acord prevâzînd mâsu'i ef^.ve 
de dezarmare. In conVadv e r- 
dedarațiile făcute ---soi
dezbaterilor noastre de aproape 
toți delegații occidentr—:a 
etapă a celor cinci poteri se re
feri în mod exclusiv la •’-.<• : ă- 

rea unui control asnpra tarmă- 
rilor. în afar a oricărui accrd 2- 
supra vreunei măsuri de dezar
mare. Este evident că aceasta

Cea mai mare 
termocentrală din 

R. Cehoslovacă 
este construită 

de tineri
PRAGA. — La Tușoicv. 

bazinul cărbunelui brun din 
nordul Boem iei, tineretul 
construiește cea mai mare 
termocentrala din R. Ceho
slovacă.

Membrii Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac au luat legă
tura cu organizațiile de ti
neret din întreprinderile care 
produc instalații necesare 
termocentralei, propunindu-le 
să preia patronajul acestei 
mari construcții în vederea 
furnizării în timp util a ma
terialelor necesare.

Tot mai multi 
tineri americani luptă 
împotriva segregajiei

NEW YORK. — „Wool- 
worth44 este una din societă
țile care, aprijinindu w pe 
ajutorul autorităților locale 
din sudul S.U.A., refuză cu 
desăvîrșire să deservească pe

„Wool- 
Street ca 
magazine 

__  _____ ale New 
York-ului s au întrunit la 2 
aprilie peste 150 de munci
tori, studenți de la colegii 
newyorkeze, elevi. Ei purtau 
numeroase panouri cu in
scripția : „Ne unim în lupta 
împotriva segregației", „în
treaga lume își are privirile 
ațintite asupra S.U.A. ți Afri
cii de Sud'4, „Cerem egali
tate4*, ,JNu cumpărați în 
magazinele „Woolworth44.

în semn de solidaritate cu 
demonstrațiile „brațelor în
crucișate din sudul S.U.A." 
un mare grup de studenți 
s-a instalat la barul cafe
nelei.

„Am fost avertizat, a de
clarat Bary Freed, în virată 
de 19 ani, că pentru aseme
nea acțiuni poți nimeri la 
închisoare sau poți fi amendat 
cu o sumă mare. Acest lacru 
s-a și întîmplat sutelor de 
tineri din sud. Dar cu acea
sta nu vor putea fi curmate 
acțiunile noastre. Acesta este 
un fenomen remarcabil după 
toate discuțiile cu privire la 
apolitismul și apatia tinere
tului american".

Pe 80-th Street, în fața 
magazinului „Woolworth44 
zeci de tineri și tinere dis
tribuiau foi volante prin 
care se protesta împotriva 
acțiunilor rasiștilor.

La Broadway studenții de 
la școala locală de muzică 
și artă scandau : „Nu vă du
ceți în magazinele „Wool
worth", Societatea „Wool- 
worth44 practică segregația

e M deservească p< 
negri în cafenelele lor. li 
fața magazinului 
worth" de pe 34-th 
și la toate aceste 
din diverse străzi

Cufiotarea șefului delegației romîne
in Comitetul celor 10

nu poate influenta asupra poten
țialului militar ai statelor dacit 
in masuri in care echipele de 
inspecție ar furniza agresorului 
potențial informații suplimentare 
în vederea punerii la punct a 

. dispozițiilor sale strategice agre
sive. Avem ded o primă etapă 
care nu prevede nici o misură 
de dezarmare și apoi un inter
val de o durată oedete—n r-ati, 
rezervată studiilor cecesare pen
tru trecerea la cea de-a doua 
etapă. Această perioadă ar pu
tea fi* folosită cu ușurică de că
tre adversarii dezarmării — așa 
GK2 de aiuel experterți istorică 
a dovedhx» din pba — pentru 
a ^rgirersa discuțiile și a face 
pisă Ta urmă ca ek să eșueze.

Dar sa presupunem că ta cxi- 
da acestor dificultăți, se Ta tre
ce totuși la iaispt-irea celei 
de-a doua părți a plao-Iui oeci- 
oentai. Punem aceeași întrebare 
— care sirt prevederile care ar 
putea să aibă reper rus; jr* asu
pra posenuaiulci mikiar a! ata- 
teior ? O asemeaea nu&xa ca 
se indxă ta planei ocodec’a.. 
Recucerea farietar armate și a 
a mame oier, prevăzută peătra 
Statei* Uste ș: U-R^S. ea» 
ai atft «ai »asecmatâ cu dt 
este vorba de cea de-a doua fazi 
a uzsx program al cărui aoop ar 
trebui să re dezirzaret gene
ra’.» și totală, pciod seama de 
reducerea jdaserzsiu > efect> 
vetar. strategic a-
gres-v a; statexr ar rănuae ne- 
scri^mbat. Puteriie occdemaLe ar 
păzea d»»a reducerea pnvaz^ă 
fa pCa^ol lor sâ aes^ixa -iscte 
bazele te care dspun pe terio- 
rh strazoe- Ele. se-aa ațmat de 
a*^el sâ rije-egem aeeasca foar
te dar prin decLara^ia facaoe 
ic cwsot xor aoastre.

Qprzea prodocțrs te saterd 
fxsaraixle desdaa% tete ar aru 
arme șc Vansăers* -nor canr- 
Uti cc verrte te utemai îxso- 
nabd de a prodss pe tru faks- 
rea tar ia a.te acopam dec: ia- 
bccarea te arMzm-erX. m r» 
seamsa o a^rgtre a atr-
cteara de «cc a sealer.

iau exKi «
(ttepa cea de-a o>-a ecac* a j 
psaâtam onrteafM): ăaaoe r- 
sex -vejearc tejn pranse.
care sfe: de-a s^câote pem 
a pcovoca C-»e-vg—n te 
kme ș. acelea care vor f pmdx-
se te aom ftaaăteu wr raiune ' 
nea L-se.

intrrzjcerta dt a xbm pe or
bita sa- iu spa;a euxeaa^x» 
aterx rexcate «e
arme te C-sc igm rir azasa ai | 

rarea prea ca-rt ar- 
gaa.za; a uter_a>33ata te de- 
xarsire a profitor *. la» 
sare de radsete*. ■■ xtx fie m* 
tari sa jesrojeeae* sax sa ia
că sa .d-seara* percrka , 
război ou-iear.

Nin» caxroM lacstrier o- 
pernneatale fie r*-"i>ete. •«- 
zarmace, no »a a fia ța k*c
di ii punctul de «edere a! aeca- 
ritătii. Infapuirea 
prevăzute de planul ocrifirnral 
pentru cele două pnme e’.ane 
ale sale nu ar spori de kc 
securitatea poprareî’r’ ei. d—n- 
potrivâ, ar mart riscurile 3 
pericolele unui război ți, mai 
ales, ale unui război atomic.

Reducerea cu 16 la sută a tar
telor armate ți a armamente
lor convenționale ar fi din pooct 
de vedere strategic larg com
pensată prin creșterea stocu- 
rilor de arme nucleare ți a mij
loacelor de lansare a acestora 
la orice distanță. De asemenea, 
ar crește, desigur, numărul pu- 
terilor militare nucleare.

Rețeaua de baze militare care 
tncerciMețte țările socialiste ar 
rămine nu numai intactă, dar 
I s-ar adăuga noi verigi agre
sive, ca bazele R. F. Germa
ne, a căror instalare guvernul 
vestgerman o negociază cu di
ferite țări, unele foarte apropiate 
de țara mea. Instalarea unui sis
tem de control asupra armamen
telor fără nici un fel de măsuri 
de dezarmare reală nu ar face 
decît să procure agresorilor po-

In Uniunea 
Sudafricanâ continuă 

represiunile
PRETORIA 5 (Agerpres). — 

Din Uniunea Sudaifricană conti
nuă să sosească știri despre re
presaliile autorităților din Uni
unea Sudafricanâ împotriva a- 
frica nil or care se opun politicii 
rasiale a guvernului. In multe 
orașe din Uniunea Sudafricanâ, 
în semn de protest africanii nu 
merg la lucru, își ard biletele 
de liberă trecere. După cu>m a- 
nuuță agenția Reuter, în regiu. 
nea Durban au avut loc noi 
ciooniri sîngeroase.

Intr-o știre a agenției Asso
ciated Press sînt menționate de
clarațiile unei surori medicale și 
anume că personalul medical nu 
poate să acorde asistență tutu
ror rănjților, deoarece nu au su
ficiente pansamente. „Pretutin
deni e singe", a declarat ea.

tențiali informații suplimentare 
asupra obiectivelor de lovit.

Dacă înfăptuirea măsurilor 
prevăzute pentru primele două e- 
’.ape ala planului occidental nu 
este de natură să ducă la ince- 
tarea cursei înarmărilor și la e- 
liminare» riscurilor unui război 
nuclear, cauza trebuie căutată 
In faptul că planul occidental 
nu-și propune să ajungă Ia eli- 
mmarea tortelor armate și a ar- 
mamenle.or de tot felul, adică să 
a’-ngâ obiectivul propus de re- 
zoluiia Națiunilor Unite.

Dimpotrivă, pianul țarilor so- 
dais te a fost elaborat avfn- 
du-se In vedere apropierea pro
gresivi dar sigură de obiectivul 
fmaL Prima etapă a pianului 
țărilor socialisle cuprinde fixa
rea efectreeior U-R.S-S.. S.U-A. 
și R. P. daneze la t.700X00 de 
carnets și o reducere corespun
zătoare a armamentelor și ma- 
Tenaldor mîitare. Pentru S.UA 
și Uniunea Sovietică, reducerea 
ar fi !n prima etapă de peste 32 
Ia suU. adică dubiu fată de ceea 
ce rremșe pianul occidental 
pentru cea de-a doua etapă a sa. 
N.-rer-l forțelor armate ale ce
lorlalte state va fi fixat de o se- 
s-ue speciali a Adunării Gene
rale O.N.U, sau de către con
ferința mondială de dezarmare 
generali ș: totală, pe care plă
nui țărilor socaliste o prevede 
încă de la începutul primei eta
pe și pe care planei tărior oc- 
codentaie o lasă pectr- cea de a 
doua «apă.

Is cea de-a doua etapă a pla. 
Sers țărder wa-ste. torțele 
armate aie ,’ațelor ar fi com
par iedadaae șt bazele militare 
zsraje p aertise sttaate pe ta
rtari sorine var fi de aseme. 
sea bandele. Trupele și per «o- 
M.-a sXar vor fi retrase de 
ne ar aarrle price, readuse pe 
ar'.-rrt raȘn-eîe și deraobei- 
itt La a£rp*d oefe de-a doua

etape a înfăptuirii planului ță- 
rilor socialiste nu ar mai exis
ta efective militare pentru mt- 
nuirea armelor atomice, a ra
chetelor, a avioanelor și a ori
căror altor categorii de arma
mente nucleare. Aceasta dove, 
dește in mod elocvent câ încă de 
la sfirșitul înfăptuirii celei de-a 
doua etape a pianului țărilor so
cialiste, riscurile unui război 
nuclear și ale unui atac prin 
surprindere vor fi practic eli
minate.

In ce privește lichidarea tu
turor armelor de distrugere in 
masă și a armamentelor, a ra
chetelor, a avioanelor miliiare, 
a navelor de luptă și a tuturor 
celorlalte arme de distrugere 
care ar mai exista la această 
epocă, ea ar putea fi realizată 
sub control internațional de că. 
tre personalul de geniu civil. 
Nu înseamnă sa ai o concepție 
stranie despre termenul civil — 
după expresia delegatului englez 
Ormsby-Gore — dacă consideri 
că acest personal ar putea in 
cea de-a treia etapă a planului 
țârilor socialiste sa ducă la ca
păt sarcina de a distruge ar
mele nucleare și alte arme de 
distrugere in masă. Nu trebuie 
sa uităm că civilii sint aceia 
care proiectează, fabrică și li- 
vrează armatelor toate felurile 
de arme și mașini militare. Ceea 
ce ni se pare mult mai dificil, 
dată fiind starea de spirit a 
puterilor occidentale, este de a 
ajuqge in scurt timp la un a 
cord asupra necesității de a re- 
ai u prin etape progresive H. 
cridarea forțelor armate și dis
trugerea tuturor armelor și ar
mamentelor.

Aceasta rămtne totuși sarcina 
ese.n’ aia a comitetului nostru.

*
7. dups'-umiou silei de 5 

aprilie « acut loc o conferință 
da presă orgmixoti de delega- 
țin rornină. Șeful delegației ră
pune, Eduard Meeinrercu, a răs
puns numeroaselor întrebări pu- 
te de nerifti, făând o rerie de 
preeieiri erupra poliției delegă- 
pei romine față de problemele 
axiala ia diecuție in comitetul 
celor seca.

Su^ de locuitori ai capitalei 
ueraiinene i-au întîmpinat o** Fi
lip Poplavskj și Anatoli Kriuci- 
kovski care au sosit la 4 aprilie 
în localitate. Cu <acest prilej a 
avut loc un miting.

Curajoșii ostași oare au plutit 
timp de 49 de zile în Oceanul 
Pacific s-au oprit la Kiev tn 
drum spre locurile natale.

La 4 aprilie Anatoli Kriucikov. 
ski a sosit acasă, în orășelul 
muncitoresc Turbov dim regiunea 
Vinnița. Locuitorii orășelului și 
rudele au făcut o primire emtu. 
ziastă curajosului ostaș.

C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. U- 
craineană a acordat lui Anatoli 
Kriucikovskii și Filip Poplavski 
diplome de onoare și a trecut nu
mele lor tn Cartea de Onoare a 
Comsomoluilui din republică.

Conferința de presă de la Casa Sindicatelor 
din Moscova —

MOSCOVA 5 — Coresponden
tul Ager preș, Al. Cîmpeanu, 
transmite : Comisia sovietică 
extraordinară de stat pentru sta
bilirea și anchetarea fărădelegi
lor săvîrșite de cotropitorii ger- 
mano-fasciști consideră dovedit 
că Theodor Oberlănder. actual 
ministru de la Bonn pentru pro
blemele persoanelor strămutate, 
„a săvîrșit crime împotriva pă
cii, crime de război și crime îm
potriva omenirii*4.

La 5 aprilie, la Casa Sindica
telor din Moscova a avut loc o 
conferință de presă la care s-a 
dat citire și s-a difuzat cores
pondenților com uni ca tul oficial 
al Comisiei extraordinaire cu pri. 
vire la crimele grave săvirșite 
de Oberlănder în ani’ celui de-al 
doilea război mondial pe terito-

Președintele Sukarno 
a sosit în R. P. F. Iugoslavia

BRIONI 5 (Agerpres). — 
După cum anunța agenția Ta- 
niug, la 5 apri'lie a sosit la Pola, 
pe bordul unui avion special, 
președintele Republicii Indone
zia, Sukarno, care va face o 
vizită de trei zile în Iugoslavia.

înaltul oaspete indonezian a 
fost întîmpinat la aeroport de 
președintele republicii, losi<p 
Broz Tito, împreună cu soția sa, 
Iovanka Broz, și soți-a președin
telui Sukarno, d-na Martini, care 
se află în Iugoslavia de trei 
zile.

★
BAGDAD. — Li 8 aprilie, 

președintele Indoneziei, Sukarno, 
și-a Încheiat vizita tn Irak care 
a durat 3 zile.

Intr-un comunicat comun dat 
publicității la Bagdad, se arată 
că tn cursul acestei vizite pre
ședintele Sukarno și premierul 
Kassani au avut un schimb ge
neral de păreri referitoare la re
lațiile de prietenie dintre cele 
două state, precum și la princi
palele probleme internaționale la 
ordinea zilei.

In comunicat se arată de a- 
semenea că premierul Kassem a 
acceptat invitația președintelui 
Sukarno de a vizita Indonezia.

Cu ocazia vizitei președintelui 
Sukarno tn Irak a fost Încheiat 
un tratat de prietenie între In
donezia și Irak și au fost sem
nate un acord comercial și un 
acord de colaborare culturală 
tntre cele două (ări.

Premierul Debre despre 
vizita lui N. S. Hrușciov 

în Franța

Protestul ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. Albania 

adresat O. N. U
toate mijloacele să stabilească 
cu Grecia relații normale de bu
nă vecinătate. Dar poziția nega
tivă a guvernului grec fată de 
acțiunile guvernului albanez 
care vădeau dragoste de pace, 
precum și repetatele provocări 
ale Greciei împotriva integrității 
teritoriale și securității statului 
albanez dovedesc că guvernul 
grec nu a renunțat la politica 
sa ostilă față de Republica Popu- 
lari Albanie.

Rezrrvînd'.’-și dreptul de a 
iiKreprinde și alte demersuri în 

cu această provocare, 
se arată in telegramă, guvernul 
a“?a-:z consideră necesar să 
atragă atenția Organizației Na- 
țiunDor Unite asupra pericolului 
pe care I prezintă această poli- 
-. :â a guvernului grec pentru 
cauza păcii In Balcani și a co
laborării internaționale.

PARIS 5 (Agerpres). — Pri- 
mul ministru al Republicii Fran. 
ceze, Michel Debr6 și ministrul 
Informațiilor, Terrenoire, au vor
bit in fața posturilor de televi
ziune francezg despre importan
ța vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Franța.

A fost util, a spus el, că N. S. 
Hrușciov oare este conducătorul 
uneia din cele mai mari puteri 
ale lumii, și-a făcut o imagine 
despre Franța și francezi.

Referi ndu-se la rezultatele tra
tativelor franco-sovietice, Debre 
a vorbit despre posibilitatea dCZ- 
voltării comerțului și schimbului 
cultural cu Uniunea Sovietică, 
precum și despre posibilitatea 
dezvoltării colaborării științifi
ce. Toate acestea, a spus Debre, 
reflectă eforturile îndreptate spre 
o mai bună cunoaștere reciprocă.

Debre a declarat de asemenea 
că conferința la nivel înalt care 
se va întruni în mai la Paris va 
fi importantă deoarece va fi „o 
verificare a dorinței comune de 
a obține confirmarea faptului că 
destinderea este o simplă vor
bă44, La această conferință se 
va vorbi despre dezarmare, a 
spus el, despre Germania, pre- 
cum și despre alte probleme co- 
m"ne pentru Est și Vest. Niciuna 
din aceste probleme nu poate fi 
rezolvată imediat. Sper însă în 
primul rînd că se va manifesta 
dorința ca anii viitori să se deo
sebească de ultimii ani, Ca înțe
legerea reciprocă să se îrnbună- 
tățească și sâ fie apoi continuate 
tratativele în toate problemele 
de interes comun at t în cele

care ne despart, cît șl în cele 
care ne unesc.

In încheiere Debră a spus că 
tratativele dintre N. S. Hrușciov 
șj generalul de Gaulle s-au ca
racterizat prin sinceritate.

riul ocupat al U.R.S.S. Comuni
catul a fost semnat de Nikolai 
Șvernik. președintele Comisiei, 
de Valentina Grizodubova, Tro
fim Lisenko, mitropolitul Niko, 
lai de Krutița și Kolomna, mem
bri ai comisiei, și de Pavei Bo- 
goiavlenski, secretar responsabil.

In comunicatul comisiei extra
ordinare se arată câ, ținind sea. 

' ma de cererile opiniei publice 
sovietice ca Oberlănder sâ fie 
tras la răspundere pentru crime
le săvirșite, comisia a efectuat o 
anchetă, a interogat numeroși 
martori și a adunat documente 
doveditoare care demască fără
delegile săvîrșite de Oberlănder.

S-a stabilit câ Oberlănder a 
completat și a instruit detașamen
te speciale de represalii menite 
sâ înfăptuiască misiuni criminale 
pe teritoriul U.R.S.S. In 1940 
ei a creat în Polonia un bata, 
lion de represalii alcătuit din na
ționaliști burgliezj ucraineni. 
După intrarea in Lvov, la 30 iu
nie 1941, acest batalion cu de
numirea convenționala „Nachti- 
f;all“ (Privighetoarea) a ucis 

i icră tori sovietici, cetățeni evrei 
și polonezi.

La Lvov hitferițtii au asasinat 
tn masă populația pașnică — 
femei, copii și bâtrini, au batjo
corit și torturat.

Una din crimele cele mai sîn- 
geroase săvirșite de bandiții din 
„Nachtigall" la Lvov a fost ex
terminarea unui grup numeros de 
cunoscuți oameni de știință po
lonezi, printre care prof. Bartel, 
Boy-Zelenski, Lomnicki.

In a doua jumătate a funii oc- 
tombrie 1942 Oberlănder a Im- 
pușcat personal 15 cetățeni so
vietici tntr-o celula din închisoa
rea din Peatigorsk.

In cursul retragerii batalionu
lui „Bergmann" Oberlănder, în
soțit de un grup de S.S.-iști, au 
aruncat în aer la stația Tioia- 
șevskaia, un oastel de apă cu 
muncitorii de întreținere care se 
aflau acolo.

La conferința de presă au de
pus martorii crimelor săvîrșite 
de Oberlănder.

Conferința de presă a durat 
3,40 ore. La ea au luat parte 
500 de corespondenți sovietici și 
străini. In holul sălii „Okteabr" 
a Casei Sindicatelor, unde a a- 
vut loc conferința de presă, a 
fost organizată o expoziție a ma
terialelor care atestă crimele să
vîrșite de criminalul de război 
Oberlănder Împotriva umanității 
și a păcii.

Universitatea din Bandung e 
una din cele mai vechi inșii 
ții de învățămînt din Indones 
La această universitate și 
terminat studiile mulți din 
tualii conducători politici ai 
doneziei, intre care și președ 
tele Sukarno. în anul 1920 
fost creat în cadrul universită 
ca o instituție de învățămînt 
sine stătătoare, Institutul teh 
logic, unde studiază in prez 
4.700 de studenți. Lucrările pi 
tru fizica nucleară sint conc 
trate la Facultatea de matemat 
și fizică. La Institutul tehnolo 
urmează să fie instalat un 1 
reactor atomic cu o putere 
citeva zeci de kilowați.

COPRODUCȚIE 
CINEMATOGRAFICA 

INDONEZIANO-SOVIETICA

_ Un grup de cineaști indoi 
zieni se află în prezent 
Uniunea Sovietică în legătt 

. cu activitatea de terminare 
filmului documentar tehnico 
despre recenta vizită a prerr 
ruj ui sovietic, N. S. Hrușciov, 
Indonezia — coproducție ini 
neziamo-sovietică.

Cineaștii indonezieni vor 
mîne în capitala sovietică tii 
de o lună. Filmul se realizes 
în cadrul acordului cultural 
colaborare indonezianosovie 
semnat în timpul vizitei în 
donezi a a premierului sovietic

CADRE CALIFICATE 
PENTRU PROBLEMELE 

ADMINISTRAȚIEI

Recent a fost deschisă 
Djakarta Academia Comercia 
creată din inițiativa Departanu 
tului comerțului și a Institute 
de stat pentru problemele t 
ministrației.

Cu prilejul ceremoniei itu 
gurării, directorul Institutului 
stat pentru problemele admi 
strației a arătat că persona, 
administrativ competent este 
suficient pentru aplicarea strii 
a instrucțiunilor guvernul 
Noua academie este menită 
instruiască acum cadre califici 
pentru a umple acest gol.

Aspect de la fabrica de cl 
ment „Gresik" din Java d<

Est (Indonezia)

omuricotul *o*e*&-bcAC*a 
de <J Romboca«t 
ora octuoiă, după o ex

presie consocrată, „capul oe 
afiș" ol presei mondială. Viz*» 
lui N. S. Hrușciov in Ftanta. 
convorbirile cu Ch. de Gauie, 
rețin atenția generală prin im
portanța evenimentului, mai ateș 
încadrat in atmosfera generală 
a dialogului Est-Vest privind 
destinderea. Nu lipsesc desigur 
acele ziare epusene ce cintâ- 
resc fiecare frază a documentu
lui de la RambouiHet folosind 
o ciudată balanță formaceuticâ 
în care unitatea de calcul este 
un fals scepticism. Grăitor ni se 
pare însă faptul că predominant 
chiar in presa burgheză a 
Occidentului este satisfacția 
pentru reușita vizitei premieru
lui sovietic în Franța. Agenția 
pariziană „France Presse4* scria 
că „în ansamblu, comunicatul 
franco-sovietic, potrivit părerii 
observatorilor, nu este un simplu 
document de curtoazie, ci consti
tuie o contribuție utilă la pregă
tirea conferinței la nivel înalt44. 
Reține atenția aprecierea dată 
de generalul de Gaulle convor
birilor sale cu N. S. Hrușciov 
care „au fost cit se poate de 
utile pentru popoarele francez 
și sovietic care se simt legate 
printr-o veche prietenie, precum 
și pentru cauza păcii generale".

Un document oficial oricîț ar 
fî el de cuprinzător nu reușește 
totdeauna să reflecte pe deplin 
însemnătatea unui eveniment 
diplomatic. Comunicatul de la 
Rambouillet exprimă conținutul 
convorbirilor oficiale franco- 
sovietice. Vizita lui N. S. Hruș
ciov în Franța a mai prilejuit în
să încă un dialog-a cela cu opi
nia publică. „Succesul lui Hruș
ciov în rîndul opiniei publice 
franceze este un fapt incontes- 
tabil“ - remarca „Frankfurter 
Allgemeine**. Emoționantele ma
nifestări de dragoste și priete-

Rambouillet — încă o etapă
pe drumul destinderii

pe core francezii le-au făcut 
inoRuiui soi al Țârii Sovietice 
n« pot fi u tete. Sute de mii de 
oameni au înfruntat plooia to
rențială, au venit de ia zeci și 
sute de k lometri, au așteptat 
ore in șir spre a-l vedea măcar 
o clipă pe Nkhita Sergheevici, 
spre a-l ockxna. La Paris, ca și 
in provinciile sudice și nordice, 
in departamentele agricole ca 
și in cele industriale, aceeași 
furtună nepotolită de ovații în
soțea fiecare apariție a lui N. S. 
Hrușciov. Cine a văzut secvențe
le cinematografice venite din 
Franța a putut remarca cu ușu
rință spontaneitatea și entuzias
mul maselor de francezi ce-l sa-* 
lutau pe Hrușciov. Erau printre 
ei comuniști, socialiști, catolici, 
oameni care nu fac politică, o 
mulțime pestriță și plină de 
căldură ce a întors spatele în
demnurilor la „răceală" pe care 
strigoii încordării internaționale 
le făcuseră incă cu multe săp- 
tămîni înainte. Chiar și penibila 
intervenție a clerului catolic și a 
Vaticanului direct, nu a avut 
decîf un efect dezastruos pentri| 
inițiatorii ei. In amintirea po
porului francez, vizita lui N. S. 
Hrușciov va rămîne ca un eve
niment de neuitat Aceasta ex
plică de ce, cum spunea un 
ziarist sovietic, deși N. S. Hruș
ciov se află la Moscova, în pa
ginile ziarelor pariziene vizita 
mai continuă încă. Coloane în
tregi reflectă ecoul călătoriei 
tovarășului Hrușciov.

Pe plan diplomatic, convorbi
rile franco-sovietice au reafir-

Io 
câ

Comp David, 
atit Uniunea

mat spiritul de 
Ele au arătat _ 
Sovietică cit și Franța sprijină 
ideea destinderii, a eliminării 
forței ca mijloc de soluționare 
a problemelor internaționale 
nereglementate, a utilizării tra
tativelor ca unică metodă de 
ajungere la o înțelegere. Deși 
cîteva zi-le de convorbiri nu pot 
fi suficiente spre a descurca 
toate încîlcitele probleme inter
naționale ce s-au acumulat ca 
produs al „războiului rece“, to
tuși tratativele de la Rambouil-

let au meritul de a fi examinat 
un oimp vast de probleme in
tr-un mod extrem de util, cum 
aprecia N. S. Hrușciov. „Firește 
câ pozițiile noastre in ce pri
vește principalele probleme nu 
coincid intrutotul - spunea șe
ful guvernului sovietic. Insă după 
schimbul amănunțit de păreri 
in ce privește majoritatea pro
blemelor pozițiile noastre se a* 
propie foarte mult“. In proble
ma dezarmării, există anumite 
puncte de vedere comune. Ele 
se referă la dezarmarea gene
rală și totală in condițiile unui 
control internațional eficient.

Un loc important în tratative 
l-a ocupat problema germană 
și problema Beninului. Poporul 
francez, ca și cel sovietic, au o

tragică experiență în privința 
militarismului prusac, Astăzi, la 
granițele Franței, a reapărut 
primejdia revanșardismului vest- 
german. Unii oameni politici 
francezi încearcă să se legene 
în iluzia că lupii prusaci și-au 
schimbat năravurile și au deve
nit deodată blînzi mielușei. Dar 
lupii de la Bonn au început să 
nu-și mai ascundă colții. Prin 
comportările lor ei amintesc cu 
insistență o etapă istorică cu 
un final dureros pentru Franța. 
Cercurile politice realiste fran
ceze se întreabă cu îngrijorare 
dacă acum, cînd datorită noului 
raport de forțe pe plan interna
țional drumul spre Răsărit al 
militarismului vest-german este 
blocat fără speranță, nu cumva 
poftele revanșarde ale Bonnului 
le vor resimți țările apusene, a- 
dică actualii aliciți „atlantici".

N, S. Hrușciov a atras atenția 
că numai lichidarea rămășițelor 
nefaste ale celui de-al doilea 
război mondial (a primejdioase
lor bombe ce au rămas îngro
pate in pămînt — cum le carac
teriza plastic) poate însănătoși 
atmosfera internațională. Pro
blema germană trebuie regle
mentată pe o bază pașnică, de
mocratică, care să excludă de
finitiv primejdia unei agresiuni, 
trebuie reglementată prin înche
ierea tratatului de pace cu cele 
două state germane. A livra ar
me atomice și proiectile teleghi
date revanșarzilor de la Bonn, 
a le acorda baze de la Madrid 
pînă la Copenhaga și Atena nu 
este decît o primă de încuraja
re dată poftelor unor incurabili

aventurieri războinici. Trebuie 
făcut totul pentru ca o nouă a 
gresiune revanșardă să devină 
cu neputință. „Dacă Uniunea 
Sovietică, Franța și cele două 
state germane vor fi prietene 
— a spus N. S. Hrușciov — în 
Europa va dispare orice motiv 
de neliniște și îngrijorare44.

Convorbirile de la Rambouil
let au abordat în mod amplu 
relațiile franco-sovietice și au 
stabilit măsuri privind dezvol
tarea raporturilor economice și 
culturale, măsuri ce au fost 
consfințite prin acordurile înche
iate. Ziarul „Les Echos44 a publi
cat in legătură cu aceasta un 
articol in cane insistă asupra 
perspectivelor deschise relațiilor 
economice între Franța și 
U.R.S.S.

Intr-un moment în care la or
dinea de zi a vieții internațio
nale se află problema negocie
rilor ce trebuie să deschidă 
drum larg destinderii, călătoria 
lui N. S. Hrușciov în Franța re
prezintă un eveniment de deo
sebită importanță. Despre a- 
ceastă călătorie, ziarul parizian 
„Le Populaire" scria că „a mar
cat o etapă în destinderea din
tre Est și Vest". Indiferent de 
poziția de pe care analizează 
evenimentul, ziarele occidentale 
nu-i pot nega însemnătatea.

Prima vizită a unui șef al gu
vernului sovietic pe pămîntul 
Franței reprezintă o dovadă a 
procesului de încălzire a clima
tului internațional, a faptului câ 
doar coexistența pașnică poate 
asigura omenirii un viitor senin. 
In ajunul unor importante tra
tative la cel mai înalt nivel, 
N. S. Hrușciov a transmis Fran
ței și întregii omeniri un mesaj 
optimist — al convingerii că pa
cea și fericirea pot 
să triumfe în secolul
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și trebuie 
nostru.

OBREA

NEW YORK. — La 4 np 
lie grupul țărilor afro-asiatice 
O. N. U. a adresat secretarul 
general al O. N. U., Dag Hai 
marskjoeld, o scrisoare în cc 
protestează împotriva celei dt 
2 a experiențe atomice france 
din Sahara. Scrisoarea cere co 
vocarea de urgență a unei 1 
siuni speciale a Adunării Get 
rale pentru a discuta acea: 
problemă.

ATENA. — L«a 5 aprilie, 
Tribunalul militar din Atena 
început procesul intentat împ 
triva a 14 democrați greci în’ 
nuiți de ..spionaj44. Ei sint ac 
za-îi de apartenența la Pârtie 
Comunist din Grecia și de a 
torul acordat luptei acestui p< 
tid. Ziarul „Avghi“ din 5 ap 
lie publică un apel adresat 
rudele democraților compari 
în fața justiției, oamenilor 
bună-credință din Grecia și d 
întreaga lume. Ei cer să fie pi 
întfmpinat îngrozitorul perie 
care planează asupra acestor d 
mocrați.

LONDRA. — în ziua de 5 
prilie, pr.v.edintele Republi* 
Franceze, generalul Charles 
Gaulle, a sosit la Londra pent: 
o vizită oficială de trei zile 
Marea Britanie ca invitat al r 
ginei Elizabeta 11-a a Anglie 
După cum anunță agențiile < 
presă occidentale, în cursul V12 
tei sale, președintele de Gaui 
va avea întrevederi cu prim 
ministru englez în legătură < 
principalele probleme intern, 
ționale ale momentului actual.
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